Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd., Knoxville, TN 37932
Phone: (865) 454-8317 www.divinemercyknox.org email: vpdivinemercy@gmail.com

Kính thưa Cha Chánh Xứ,
Con tên là (tên thánh, tên họ, đệm và gọi):____________________________________________
Sinh (ngày, tháng, năm): _______________________
Phong Bì Gia Đình số: _______________________
Điện thoại liên lạc: ____________________________
Email address: ________________________________________________
Đang học lớp: ____________ Trường: ______________________________________________
Đang sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể Đoàn Savio: ____Có, ____Không
Con xin được gia nhập Ban Giúp Lễ của Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa, Knoxville, TN để
cùng với anh chị em trong Ban thánh hoá bản thân và thi hành tác vụ cao cả của một hội viên
giúp lễ. Con hứa sẽ chuyên cần thi hành nhiệm vụ được phân nhiệm. Đồng thời con hứa sẽ tuân
theo trong bản Nội Quy của Ban Giúp Lễ đã đưa ra.
Con cám ơn Cha.
Knoxville, ngày __________ tháng _________ năm __________
Em gia nhập ký tên

*******************************************************
Họ và tên Cha: _________________________________________________________________
Họ và tên Mẹ: _________________________________________________________________
Điện thoại: (cha) ____________________________ (Mẹ) ______________________________
Chúng tôi chấp nhận mọi điều kiện và nội quy của Ban Giúp Lễ. Và hứa sẽ chu toàn trách nhiệm
của cha mẹ ĐƯA và ĐÓN con em đúng giờ.
Knoxville, ngày __________ tháng _________ năm __________
Phụ huynh ký tên

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd., Knoxville, TN 37932
Phone: (865) 454-8317 www.divinemercyknox.org email: vpdivinemercy@gmail.com

Dear Reverend Pastor,
I (full name):____________________________________________
Born (date): _______________________
Family ID number: _______________________
Phone: ____________________________
Email address: ________________________________________________
Currently in class: ____________ School: ___________________________________________
Currently a member of Vietnamese Eucharistic Youth Movement: ____Yes, ____No
I would like to join the Altar Servers of the Divine Mercy Parish, Knoxville, TN, to sanctify
myself and perform the noble ministry of the Altar Server together with other servers. I promise
to be faithfully performing my assigned duties. At the same time, I promise to obey in the Norms
of Altar Server that have been given.
Sincerely yours.
Knoxville (date) _____________________
Applicant’s Signature

*******************************************************
Father’s name: ________________________________________________________________
Mother’s name: ________________________________________________________________
Phone: (father’s) ____________________________ (mother’s) _____________________________
We accept all Terms and Conditions of the Norms of Altar Servers. Also, we promise to fulfill
the parents' responsibility to BRING and PICKUP our children on time.
Knoxville (date), ________________________
Parent’s Signature

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd., Knoxville, TN 37932
Phone: (865) 454-8317 www.divinemercyknox.org email: vpdivinemercy@gmail.com

I. Trở Thành Một Hội Viên của Ban Giúp Lễ:
1. Gia đình là một thành viên của Giáo Xứ.
2. Em đã được Rước Lễ lần đầu.
3. Nam hay Nữ từ 10 tuổi trở nên.
4. Cha mẹ điền đơn gia nhập và những điều cần thiết cho em.
5. Các em sẽ được tập dượt trước khi thi hành tác vụ.

II. Bổn Phận của Một Hội Viên:
1. Là một hội viên của Ban Giúp Lễ luôn luôn cố gắng có một tâm hồn trong sạch; không
nói những lời thô tục. (Xưng tội ít là 3 tháng 1 lần.)
2. Em phải đến trước 15 phút để chuẩn bị trước khi thi hành tác vụ.
3. Hội viên trong Ban Giúp Lễ quần áo, tóc tai gọn gàng; tay chân sạch sẽ.
4. TRƯỚC và SAU giờ thi hành tác vụ: Em phải thu dọn phòng áo giúp lễ và treo lên gọn
gàng.
5. Không đưa bạn Không Phải là hội viên giúp lễ vào phòng áo của Ban Giúp Lễ (Nếu vi
phạm 3 lần sẽ bị mời ra khỏi ban giúp lễ.)
6. Chưa tới phiên thi hành tác vụ. Em không được vào phòng áo của Giúp Lễ hay Linh
Mục.
7. Nếu vắng mặt hay vì lý do đặc biệt không thi hành tác vụ, phải gọi cho:
Trưởng: Minh Cao # 865-307-7636, trước 24 tiếng đồng hồ.
8. Nếu vắng mặt (không lý do) không thể thi hành tác vụ 3 lần trở lên trong những giờ đã
sắp xếp, thì được kể như là em tự động rút tên ra khỏi Ban Giúp Lễ. Nếu muốn trở lại,
phải có sự gặp gỡ cha mẹ và Trưởng Ban Giúp Lễ.
GHI CHÚ: Nếu các em không thi hành đúng nội quy trên sẽ bị mời ra khỏi Ban Giúp Lễ ngay
lập tức.
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I. Requirements to Become a Member of Altar Server:
1. Your family must be members of the Parish.
2. You have received your 1st Communion.
3. You must be at least 10 years old, male or female.
4. Your parents must complete the membership application and fulfill other necessary
requirements.
5. You must attend the rehearshal before becoming an altar server.

II. Responsibility of Altar Server:
1. Since you are a member of Altar Server, keep yourself free from sins and refrain from
using foul languages. (Try to go to Confession once every 3 months).
2. You must arrive at Church 15 minutes before Mass to be ready and dressed.
3. Clothing attires need to be clean and neat. Hairstyles should be well-groomed.
4. On your shift, keep the dressing room clean before and after Mass.
5. Do not invite friends who are not members of Altar Server to come inside the dressing
room. (Those who violate this rule 3 times will be asked to resign.)
6. If it is not the week of your assigned service, do not enter the dressing room.
7. If you are unable to be at Church on the week of your assigned service, contact Minh Cao
# 865-307-7636, 24 hours before the service.
8. If you fail to show up for the services assigned to you 3 times, (without a legitimate
reason), we will assume that you have withdraw from being a member of Altar Server.
In order to be reinstated, you and your parents must meet with the Altar Server’s
Coordinator.
NOTE: Violation of any of the above rules is subject to dismissal from Altar Server.

