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SSttaaffff  CCoovveennaanntt  ((WWhhyy  wwee  ddoo  tthhiiss))::    
""WWhhaatt  ccoommmmaannddmmeenntt  iiss  tthhee  ffoorreemmoosstt  ooff  aallll??""  JJeessuuss  aannsswweerreedd,,  ""......yyoouu  sshhaallll  lloovvee  tthhee  LLoorrdd  yyoouurr  GGoodd  wwiitthh  aallll  yyoouurr  hheeaarrtt,,  

aanndd  wwiitthh  aallll  yyoouurr  ssoouull,,  aanndd  wwiitthh  aallll  yyoouurr  mmiinndd,,  aanndd  wwiitthh  aallll  yyoouurr  ssttrreennggtthh,,  aanndd......  ''YYoouu  sshhaallll  lloovvee  yyoouurr  nneeiigghhbboorr  aass  yyoouurrsseellff..''  TThheerree  

iiss  nnoo  ootthheerr  ccoommmmaannddmmeenntt  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthheessee..""  ((NNAASS,,  MMaarrkk  1122..2288--3311))  
  

""AA  nneeww  ccoommmmaanndd  II  ggiivvee  yyoouu::  LLoovvee  oonnee  aannootthheerr..  AAss  II  hhaavvee  lloovveedd  yyoouu,,  ssoo  yyoouu  mmuusstt  lloovvee  oonnee  aannootthheerr..  BByy  tthhiiss  aallll  mmeenn  wwiillll  kknnooww  

tthhaatt  yyoouu  aarree  mmyy  ddiisscciipplleess,,  iiff  yyoouu  lloovvee  oonnee  aannootthheerr..""  ((NNIIVV,,  JJoohhnn  1133..3344--3355))  
  

  

  

  

GGeenneerraall  SShheelltteerr  RRuulleess  ffoorr  GGuueessttss::  
••  AAllll  rruulleess  wwiillll  bbee  rreeaadd,,  uunnddeerrssttoooodd,,  aanndd  ssiiggnneedd  pprriioorr  ttoo  rreecceeiivviinngg  sshheelltteerr..    

((TThhiiss  iiss  ttoo  ffoosstteerr  ttrruusstt  ttoowwaarrdd,,  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  ootthheerr  gguueessttss..))  

••  AAllll  ddiirreeccttiioonn  ffrroomm  ssttaaffff  wwiillll  bbee  ccoommpplliieedd  wwiitthh  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  kkeeeepp  eeaacchh  ootthheerr  ssaaffee..  

••  UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  yyoouu  aarree  hheerree,,  oonnllyy  ffoorr  aa  33  mmoonntthh  ppeerriioodd,,  bbeeggiinnnniinngg  ttooddaayy..  

••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  oonnee  iinn  tthhee  kkiittcchheenn  eexxcceepptt  SSttaaffff..  

••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  AAllccoohhooll  oorr  uunn--pprroossccrriibbeedd  ddrruuggss  oonn  tthhee  pprreemmiisseess..  
••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  ppeerrssoonnaall  oorr  ssttoorraaggee  iitteemmss  aarree  aalllloowweedd,,  iinncclluuddiinngg  ppeerrssoonnaall  iitteemmss,,  ccllootthhiinngg  

aanndd  lluuggggaaggee..  ((EExxcceeppttiioonnss  ffoorr  MMeeddiiccaall  nneeeeddss  rreeqquuiirree  SSttaaffff  pprree--aapppprroovvaall..))  

••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  TThhrreeaatteenniinngg  LLaanngguuaaggee..    

••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  FFiigghhttiinngg..  

••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  WWeeaappoonnss..  

••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  SStteeaalliinngg..  

••  OOnnccee  aa  wweeeekk  aallll  bbeeddddiinngg  lleefftt  bbeehhiinndd  bbyy  ppaasstt  gguueesstt  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  sshheelltteerr  aanndd  

rreeuusseedd  ffoorr  ffuuttuurree  gguueessttss..  ((PPeerrssoonnaall  iitteemmss  ffoouunndd  aarree  nnootteedd  ttoo  bbee  ddiissccaarrddeedd..))  
  

  

  

NNiigghhttllyy  PPrroocceedduurraall  RRuulleess::  
••  CCuurrffeeww  ffoorr  sslleeeeppiinngg  aatt  tthhee  sshheelltteerr  iiss  ““IINN  BBYY  MMIIDDNNIIGGHHTT””  ((aallll  eexxcceeppttiioonnss  rreeqquuiirree  SSttaaffff  pprree--aapppprroovvaall))..  
••  LLiigghhttss--OOuutt  bbeeggiinnss  aatt  1100::3300  tthhrroouugghh  1111::0000  ppmm..    

••  KKiittcchheenn  iiss  cclloosseedd  aatt  1111::0000  ppmm..  

••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  OOnnee  LLeeaavviinngg  tthhee  ffaacciilliittyy  tthhrroouugghh  tthhee  nniigghhtt..  

••  DDiissmmiissssaall  bbeeggiinnss  aatt  66::0000  aamm  ((aallll  eexxcceeppttiioonnss  rreeqquuiirree  SSttaaffff  pprree--aapppprroovvaall))..  
••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  OOnnee  SSlleeeeppiinngg  iinn,,  oorr  wwaannddeerriinngg  iinnttoo  ““ooffff--lliimmiittss””  aarreeaass..  

  

  

  

MMoorrnniinngg  PPrroocceedduurraall  RRuulleess::  
••  WWaakkeeuupp  iiss  77::0000  aamm..  

••  KKiittcchheenn  iiss  cclloosseedd  aatt  77::4455  aamm..  

••  DDeeppaarrttuurree  iiss  ccoommpplleettee  bbyy  88::0000  aamm..  
  

  

  

II  hhaavvee  rreeaadd  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  MMAAIINN  SSttrreeeett  SShheelltteerr  RRuulleess..  II  hhaavvee  bbeeeenn  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  aannyyoonnee  vviioollaattiinngg  tthheessee  rruulleess  wwiillll  

bbee  eexxppeelllleedd  ffrroomm  tthhee  sshheelltteerr  aanndd  SSttaaffff  wwiillll  ddiirreecctt  aannyy  aapppplliiccaabbllee  mmaatttteerrss  ttoo  tthhee  ppoolliiccee  iimmmmeeddiiaatteellyy..  AAggrreeeeiinngg  wwiitthh  tthheessee  

rruulleess,,  II  wwiillll  ccoommppllyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreecceeiivvee  sshheelltteerr  aatt  tthhiiss  ffaacciilliittyy..  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  MMiinniissttrriieess  aatt  MMAAIINN  SStt  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  

cchhuurrcchheess  aarree  nnoott  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmyy  bbeelloonnggiinnggss  aanndd  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy,,  II  aamm..  SShhoouulldd  II  hhaavvee  ooppeenn((eedd))  mmaatttteerrss  wwiitthh  tthhee  

ppoolliiccee,,  tthhoossee  mmaatttteerrss  aarree  bbeettwweeeenn  mmyysseellff  aanndd  llooccaall  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt,,  nnoott  MMAAIINN  SStt  SShheelltteerr  aanndd  iittss  aaffffiilliiaattee  cchhuurrcchheess..    II  

uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  rreeffuussiinngg  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthheessee  rruulleess  iiss  mmyy  rreeffuussaall  ooff  sshheelltteerr,,  aanndd  tthhaatt  II  wwiillll  aacctt  aapppprroopprriiaatteellyy  ffoorr  mmyy  

ssuurrrroouunnddiinnggss,,  aanndd  aass  gguueessttss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh..    

  
  

NNaammee::  DDaattee::   
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