
 
 
 
Liên Đảo Têrêsa Las Vegas đọc kinh,  lần 
chuỗi Mân Côi trước Thánh Lễ mỗi Thứ 
Ba và Thứ Năm từ 5:30 p.m. đến 6pm. 
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 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
           

Thân mời quý Chị, Em tham gia Hội Các Bà 
Mẹ Công Giáo để theo gương Thánh 
Monica cầu nguyện cách riêng cho gia đình 
& chồng con. Quý Hội Viên đọc kinh Tôn 
Nữ Vương vào chiều thứ bảy tại Đền Thánh 
hoặc tại nhà.  
 

  Mọi L/L xin gọi Bà Hội Trưởng: Yến Regan:  (702) 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. Mọi l/l xin gọi:  
Đoàn Trưởng: Tr. Giuse Đào Thanh Sơn (702) 355-7405 
Đoàn Phó: Tr. Giuse Nguyễn Thanh Nhân (702) 981-2989 

 

 
 

 

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

Được quâyquần lại bên nhau trong căn nhà ấm cúng của anh 
chị Tuấn Tú trong buổi họp Liên Gia vừa qua, dù rằng chúng 
ta gặp nhau hàng tuần ở Đền Thánh, nhưng ở đây có Thánh 
Gia, có những tâm tình nổi lòng xuất phát bao gồm dòng 
nước mắt chan hòa ơn Chúa. Ôm Thánh giá trong lòng bàn 
tay để dâng lên Ngài lời tạ ơn, lòng mến yêu. Những chia sẻ 
này rất cần để nâng đỡ chúng em trong những lúc tâm hồn 
nặng trĩu âu lo vì bệnh tật, gánh nặng trong đời sống hàng 
ngày. Thật dễ thương và cảm động thay khi được nghe chính 
con em chúng ta bột phát những lời trung thực lên Chúa.  
Tuy phải hy sinh ngày cuối tuần, hay mệt mỏi sau ngày làm 
vất vã, hay đường xá xa xôi, hay nhọc nhằn nấu ăn v.v…đó 
lại chính là những yêu thương nhỏ nhặt gói ghém để nói lên 
lời tạ ơn về biết bao ơn lành Thánh Gia đã ban xuống trên 
các gia đình, nhất là nơi mà chung quanh đầy dẫy những cám 
dỗ và sa đọa. 
Lạy Chúa là suối nguồn tình yêu, xin cho chúng con biết 
nhìn lên gương Thánh Gia  làm khuôn mẫu cho mọi quan hệ 
giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em 
trong gia đình và trong cộng đoàn, xin cho chúng con biết 
thông cảm và tha thứ cho nhau luôn. SN. TM 
 

Chương  Trình Sinh Hoạt Tháng 4, 2015: 
 

* Ý Chỉ Cầu Nguyện: 
- Xin Quý Song Nguyền cùng hiệp ý nguyện xin Thánh Gia 
cầu bầu cho tất cả Gia Đình Song Nguyền được giữ mãi Ơn 
ích và sống trong Ân Sủng Tình Yêu hầu để xứng đáng đón 
nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa Phục Sinh! 
 

* 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. 
-Cám ơn SN. Thanh & Mai chia sẻ tâm tình về buổi sinh 
hoạt Liên Gia Tháng 3 tại nhà SN. Tuấn & Tú! 
 
* Kính Chúc: 
- 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: 

 
Bà Kính, Bà Loan,  
Ông Vượng, Ông Bình, Ông Vị,   
Chị Phượng, Anh Long,   
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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