
 
 
 
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, 
 

Hè đã về với mọi người... đặc biệt với chúng ta đang sống 
nơi "luyện ngục trần gian" Las Vegas! Xin gởi đến quý anh 
chị Song Nguyền bài chia sẻ của SN. Thanh & Mai: 
 

        Năm học đã qua. Cộng Đoàn nói chung, CTTTHNGĐ 
nói riêng đã có 6 em ra trường High School HONOR. Trong 
tâm tình tạ ơn Thánh Gia các gia đình đã đóng góp công sức 
với nhà trường cùng sinh họat đời sống yêu thương với cộng 
đoàn trong việc giáo dục kiến thức và đức tin cho đời sống 
thiêng liêng của con em.  
        Mùa Hè  đi đâu và làm gì để giúp cho các con khỏi phải 
xem TV hoặc mãi mê với Ipad. Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
khuyên các bậc cha mẹ đừng để máy vi tính trong phòng ngủ 
của con cái mình, để bảo vệ chúng khỏi “sự bẩn thỉu” của 
phim ảnh khiêu dâm và để giúp chúng khỏi bị gắn bó với các 
vật dụng của chúng. Ngài nói rằng: việc quá gắn bó với máy 
vi tính sẽ “làm hại” bản thân và lấy đi sự tự do của mình… 
ĐTC nói rằng “sự bẩn thỉu/tục tỉu” gây ô nhiễm tâm trí con 
cái ngày nay, và cướp đi khỏi chúng sự ngây thơ, lui tới với 
những phim ảnh khiêu dâm, với những chương trình rỗng 
tuếch và không có giá trị gì: chẳng hạn, những chương trình 
có tính duy tương đối chủ nghĩa, chủ nghĩa khoái lạc, chủ 
nghĩa tiêu thụ và những thứ xúi giục như thế”… 
        Xin đừng nuông chiều đến mức thỏa mãn mọi đòi hỏi 
của con,  đừng thương các con đến mức không để chúng 
đụng tay đụng chân làm bất kỳ việc gì. Xin dạy con cái có 
tấm lòng nhân ái, biết làm việc từ thiện dù rất nhỏ.Và sống 
nhiều hơn với các thế giới có thật xung quang mình, đang 
xảy ra hàng ngày... 
        Và cuối cùng nói với con em rằng: Cuộc sống thật dễ 
dàng nếu con bước đi cùng Đức Giêsu và bè bạn. Cuộc sống 
sẽ thật khó khăn nếu con cứ lủi thủi bước đi một mình... Hãy 
đặt niềm tin vào Đức Giêsu. Vì sẽ không tìm được ai và sự gì 
đáng tin cậy hơn.. 
SN. Thanh & Mai 
 

 * Kính Chúc: 
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Gia ban cho 
Quý Cha, Quý Sơ, Quý Gia Đình trong Cộng Đoàn và cho Quý 

Gia Đình Song Nguyền trong CT/TTHNGĐ có: 

Một Mùa HÈ 2015 
AN BÌNH, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC GẦN GŨI BÊN NHAU 

trong tình yêu Thiên Chúa và Mẹ La Vang. 
 

Quý Song Nguyền cố gắng thu xếp thời gian tham dự 2 ngày 
Picnic Song Nguyền tổ chức tại bờ biển Thái Bình Dương, 
CA vào ngày 25/26/7/2015. Moi Người trong Cộng Đoàn nếu 
muốn tham dự. Xin liên lạc a/c Ziao Lan. 

Kính chào trong Tình Yêu 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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