
    

 

 

Liên Đảo Têrêsa/LasVegas đọc kinh, lần 

chuỗi Mân Côi vào Thứ Ba và Thứ Năm 

từ 05:30 p.m. đến 06:00 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. 

 

Mọi L/L xin gọi Trưởng Cường: (702) 350-7746 

 

 
 

 

 

Quý Anh Chị Em Song Nguyền CT/TTHNGĐ xin cùng 

hiệp ý với Ban Tổ Chức Đại Hội Mẹ La Vang 2013 tạ ơn 

Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang đã ban cho 3 Ngày 

Đại Hội được mọi sự tốt đẹp... 

Chân thành cám ơn SN Tuấn-Cẩm Tú đã hy sinh đảm 

trách Gian Hàng CT/TTHNGĐ, đồng thời chu toàn trách 

nhiệm đưa đón Cha Sáng Lập về tham dự đại hội. Xin 

cám ơn!  

Chương  Trình Sinh Hoạt Tháng 11: 

* Ý Chỉ Cầu Nguyện: 

- Xin Quý Anh Chị Song Nguyền cùng hiệp ý cầu cho các 

Đẳng Linh Hồn Song Nguyền trong Chương Trình đã an 

nghỉ trong Chúa. Đặc biệt cho Linh Hồn Maria Nguyễn 

Jenny Hằng (SN Hằng & Khiêm) 

- Xin Quý Song Nguyền đặc biệt cầu cho: 

 Khóa Căn Bản sẽ tổ chức vào ngày: 10, 11, & 12 

Tháng 1, 2014 tại Đền Thánh.  

- Xin Quý Song Nguyền giúp loan báo và kêu gọi bạn hữu 

hoặc người thân đi tham dự Khóa. 

Khóa gồm có 6 chủ đề tuần tự như sau: 

1. Cái hay ban đầu: Con người được dựng nên giống 

hình ảnh Chúa 

2. Giữa lòng đời: vợ chồng khác biệt, làm sao hòa hợp 

3. Hòa giải: Hòa giải với Chúa và xin lỗi, cảm ơn người 

4. Nghệ thuật Cảm thông 
5. Song nguyền cho con (Phương pháp giáo dục) 

6. Duy trì ơn thánh: Sinh hoạt sau Khóa và Thánh lễ Thệ 

Hôn với Nghi thức Sai đi kết thúc Khóa. 

 

Khi tham dự tích cực vào Khóa học, các đôi vợ chồng sẽ 

được làm mới lại, được thăng tiến hơn các mối liên hệ cần 

thiết của mình: Đạo đức hơn (liên hệ với Chúa); Thông 

cảm với bạn đời hơn (liên hệ vợ chồng); Giáo dục con cái 

có phương pháp hơn (liên hệ với con cái); và Phục vụ 

Chúa trong mọi người (liên hệ với tha nhân, làm việc tông 

đồ song đôi). 

* Sinh Hoạt Liên Gia: 

- SN Dũng & Thủy đảm trách Gia Trưởng sinh hoạt Liên 

Gia trong tháng 11. Sẽ thông báo chi tiết sau. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Gia Đình 

Thánh Gia cùng Các Đẳng Linh Hồn gìn giữ và ban nhiều 

ơn lành & bình an cho Quý Song Nguyền và Gia Đình. 
 

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 Cố Bùi Huy Lãm, Bà Huyền Nga,   

Bà Mạng 
 

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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