
    

 

 
Liên Đảo Têrêsa Las Vegas đọc kinh, lần 

chuỗi Mân Côi vào Thứ Ba và Thứ Năm từ 

5:30 p.m. đến 6:00 p.m. và có Thánh Lễ. 

Kính mời quí Hồn Nhỏ trong Liên Đảo và quí 

Cộng đoàn tham dự. 
 

Mọi liên lạc: 

Thứ Ba:    Ô. Sỹ      (702) 221-1688  

Thứ Năm: Ô. Ngọc (702) 451-9949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Hội CBMCG đọc kinh Tôn Nữ Vương 

vào mỗi thứ bảy lúc 6:00 giờ chiều  tại 

Đền Thánh.  Kính mời quý Bà tham dự.  

                         

                        Mọi L/L xin gọi Bà Hội Trưởng:  

                        Yến Regan:  792-6708 

                                 

      

                    

                           

  

 

 

 

 

 
 

 

Đoàn Thiếu Nhi chúng con xin mời các em 7 tuổi tới 18 tuổi 

gia nhập Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, để cùng với anh chị 

em trong Phong Trào thánh hóa bản thân, sống kết hợp mật 

thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Các anh chị nào 18 tuổi trở 

lên có lòng giúp đỡ và hướng dẫn các em, xin kính mời tham 

gia. 

Đoàn Trưởng: Sơ Anna Quyên (702) 815-3542 

Đoàn Phó: Tr. Giuse Đào Thanh Sơn (702) 355-7405 

 

 
 

Quý Anh Chị Em Song Nguyền CT/TTHNGĐ thân mến, 

 

Khi báo Hiệp Nhất lên khuôn thì chúng ta đang trong Mùa Chay 

của Năm 2014, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn Cứu Độ của 

Thiên Chúa. CT/TTHNGĐ sẽ sinh hoạt liên gia vào ngày 

30/3/14 sau thánh lễ chiều. Với chủ đề: "Viên Gạch Góc 

Tường". Ziao & Lan xin mượn bốn câu thơ của Cố Đức Cha 

Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến để cùng chia sẻ và suy gẫm 

với quý anh chị trong Mùa Chay. 

Tôi nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu, 

Làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa, 

Là phân bón cho cây đời tươi nhựa, 

Trĩu quả vàng bát ngát những ngày sau. 

 

Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2014, ĐTC Phanxicô cũng nhắc 

nhở chúng ta hình ảnh của Chúa Giêsu trong sự nghèo hèn đồng 

hành với nhân loại qua lời của Thánh Phaolô:  

"Vì anh em nhận biết ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa 

chúng ta, ở chỗ mặc dù Người là Đấng giàu có, nhưng vì anh 

em đã trở nên nghèo khó, để nhờ sự nghèo khó của Người, 

anh em được trở nên giàu có." 

 

Xin Quý Song Nguyền lấy hai lời nhắn nhủ để chuẩn bị tâm hồn 

trong Mùa Chay và cũng là đề tài chúng ta chia sẻ trong buổi 

sinh hoạt Liên Gia trong tháng 3. 

 

Chương  Trình Sinh Hoạt Tháng 4, 2014: 
* Ý Chỉ Cầu Nguyện:  

- Xin Quý Song Nguyền cùng hiệp ý nguyện xin Thánh Gia tiếp 

tục cầu bầu cho Khóa Sinh #578 & tất cả Gia Đình Song 

Nguyền được giữ mãi Ơn ích và sống trong Ân Sủng Tình Yêu 

trong một trái Tim mới… hầu chuẩn bị tâm Hồn đón nhận ơn 

cứu độ của Thiên Chúa trong mùa Chay Thánh. 

* Sinh Hoạt Liên Gia: 
- Sự sinh hoạt Liên Gia rất quan trọng cho hành trình Tông Đồ 

Song Đôi để gìn giữ  hạnh phúc Gia Đình sau khi tham dự 

Khóa. Đồng thời cùng nhau nâng đỡ, cầu nguyện và yêu thương 

nhau trong Đại Gia Đình Thánh Gia. Xin kính mời Quý Song 

Nguyền tham dự buổi sinh hoạt Liên Gia hằng tháng. Thời gian 

buổi sinh hoạt sẽ thông báo sau. 

* Chúc Mừng: 
- Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Gia ban 

nhiều Ơn Lành cho Quý G/đ Song Nguyền, Quý Ân Nhân, và 

Quý Gia Đình trong Cộng Đoàn được sốt sắng nhận lãnh hồng 

ân cứu độ của Thiên Chúa trong ngày Mừng Lễ Chúa Phục 

Sinh. 

 

Alleluia! Mừng Chúa Phục Sinh! Alleluia! 
 

Kính chào trong Tình Yêu Gia Đình Thánh Gia. 

SN. Ziao Lan: (702) 525-1597 

         
       

 

 

Toàn Thể Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 
 

cùng cầu nguyện cho: 

 

Anh Thịnh 

 

và tất cả anh chị em đang đau yếu 

 

Lạy Chúa, Chúa yêu thương hết thảy mọi người, Chúa không 

ngừng cứu chữa những ai một niềm tin cậy Chúa. Xin nghe lời 

chúng con khẩn cầu cho những anh em yếu đau bệnh tật. Ước 

gì họ mau tìm lại được sức khoẻ, để cùng với cộng đoàn chúng 

con dâng lời cảm tạ ngợi khen Chúa... 
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