
    

 

 
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: ?????? 

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

 

 
 

Sinh Hoạt Tháng 9, 2014 - Chia Sẻ Đề Tài: 
"Hãy sống trong hạnh phúc dù cuộc đời không như mơ" 

Nữ văn hào Mỹ Hellen Keller đã từng nói: “Tôi đã khóc 

vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người 

không có chân để mang giày”. 

 ***Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm 

mới tìm ra được người giúp đỡ - Hãy nghĩ tới những ai 

liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn. 

    Đó là lúc khó khăn của bạn, đôi chân của bạn có thể 

đưa bạn đến bất cứ nơi đâu, đó là hạnh phúc và may mắn 

khi bạn sinh ra trên đời được có quyền đứng trên đôi chân 

của mình để đi. Khi không may, đôi chân phải nặng nề 

hơn trên con đường đang bước thì hãy chớ vội nản lòng, 

khó chịu bởi đằng kia có rất rất nhiều người đang khao 

khát được bước và được đi như bạn dù chỉ một bước chân. 

  ***Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn 

về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì 

có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình 

để có những trải nghiệm như bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng 

mình kém may mắn trong cuộc đời này, hãy biết trân 

trọng từng phút giây khi được sinh ra trên cuộc đời này. 

  ***Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai 

hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng 

việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều. Sống là động 

nhưng lòng không dao động. 

   Mỗi sớm mai thức dậy việc đầu tiên mà ta phải làm là 

hãy nở một nụ cười thật tươi để trả lại cho cuộc sống đã 

cho ta được sinh ra trên cuộc đời này, có được một đôi 

chân vững chãi để bước đi, có được một đôi tay lành lặn 

để ôm ấp những người mà ta yêu thương, có được một đôi 

mắt sáng để nhìn ngắm thế giới xung quanh, có được 

niềm tin và nghị lực trong mỗi chặng đường đời để cảm 

thấy mình hạnh phúc dù ở trong hoàn cảnh nào.  

     Hãy biết nâng niu và trân trọng từng phút giây mà bạn 

đang có để biết yêu thương được đong đầy như thế nào 

trong cuộc đời mình. 
HIỆN TẠI CỦA BẠN ĐANG LÀ MỘT NIỀM MƠ ƯỚC 

CỦA NHIỀU NGƯỜI, XIN HÃY TRÂN TRỌNG VÀ SỐNG 

TRỌN VẸN NGAY THỰC TẠI, BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY.  
 

 * Ý Cầu Nguyện: 
Trong Tháng 9: Xin quý anh chị Song Nguyền hiệp ý cầu 

nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cho Hòa Bình Thế Giới, 

đặc biệt cho các tín hữu tại Iraq đang bị bách hại. Cũng 

xin cầu cho mỗi cặp Song Nguyền biết trân quý Đời Sống 

Gia Đình mà Thiên Chúa ban cho. 
 

Kính chào thân ái trong Tình Yêu Gia Đình Thánh Gia, 

SN.  Ziao & Lan 
 

Kính chào thân ái 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 Trinh, Anh Thịnh, Bà Kính, Bà Loan, 

 Ông Vượng, Ông Bình, Ông Vị 

 

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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