
 
 
 
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, 
Nhân dịp Tháng Hoa, tháng đặc biệt nhớ đến công sinh 
thành dưỡng dục của Người Mẹ. Xin gởi đến quý anh chị 
Song Nguyền bài chia sẻ của SN. Dũng & Thủy: 
 

“Lòng Mẹ như bát nước đầy, 
Mai này khôn lớn, ơn này tính sao”  

  
Câu ca dao làm cho tôi bật khóc. Tháng 5 là tháng nói 
nhiều về Mẹ: “Thiên Chức làm Mẹ” . Mẹ trần gian Mẹ 
Thiên Đàng. Nếu phải kể về những gì Mẹ đã làm cho tôi 
cho chúng ta thì bút mực nào tả xiết. Người Mẹ Việt Nam 
chịu muôn ngàn đau khổ, càng đi xa càng thương nhớ, 
càng lớn tuổi càng yêu thương Mẹ da diết, người mất Mẹ 
còn thương tiếc Mẹ đến chừng nào.  
Mẹ luôn là một người vĩ đại nhất trong lòng chúng con. 
Từ khi con ra đời, mẹ không màng đến bản thân, chỉ lo 
cho gia đình, từng miếng ăn giấc ngũ, miếng nào ngon 
dành cho chồng con, sự hy sinh tận tụy, tảo tần gồng 
gánh, chắt chiu, nhẫn nhục, từ sáng sớm đến mặt trời lặn 
mẹ không nghỉ ngơi.  
Cho dù học vấn có là bao, mẹ vẫn luôn khôn ngoan dạy 
dỗ các con đường ngay nẻo chính, những câu kinh mà con 
thuộc lòng là do công mẹ, những lối ăn ở ngay lành, kính 
sợ Thiên Chúa cũng là do mẹ tập tành cho con, mẹ sùng 
kính Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi, để qua đó chúng 
con biết Kính Chúa Yêu người…  
Lạy Mẹ Maria, chúng con tạ ơn đã ban Mẹ cho chúng 
con, Mẹ  là mẫu gương cho những người mẹ sống khiêm 
nhường, hy sinh, chịu đựng. Chúng con xin dâng lên Mẹ 
tâm tình yêu thương, hiếu thảo cũng như những thiếu xót 
của chúng con dành cho người mẹ. Xin Mẹ ban muôn ơn 
lành hồn xác cho mẹ của chúng con và xin cho chúng con 
luôn biết năng chạy đến với Mẹ  Mẹ Maria – Mẹ La Vang 
qua tràng chuỗi Mân Côi hàng ngày.   

“Ai thờ Cha thì bù đắp lỗi lầm, 
ai kính Mẹ thì tích trữ kho báu” 

SN Thủy Dũng 
  
* Kính Chúc: 

Happy Mother's Day! 
 

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Gia ban 
nhiều Ơn Lành cho Quý Bà Mẹ, Quý G/đ Song Nguyền, Quý 
Ân Nhân, và Quý Gia Đình trong Cộng Đoàn được tràn đầy 

ân sủng Tình Yêu qua lời cầu bầu của  
Mẹ La Vang-Mẹ Việt Nam 

 

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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