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Các thành viên của Holy Family thân mến, 

Holy Family là một cộng đồng chào mừng sự đa 
dạng về sắc tộc và văn hoá ở Bắc Adelaide. 

Đôi khi có sự hiểu lầm của cộng đồng Nam Úc  về 
bản chất của cộng đồng khu vực phía bắc Gepps 
Cross. 

Chúng tôi tin rằng cộng đồng của chúng ta là một nơi 
tuyệt vời để nâng cao các gia đình trẻ. 

Một phần kinh nghiệm về địa phương này là một loạt 
các tôn giáo phong phú, trong đó có nhiều truyền 
thống đức tin của khu vực bao gồm các gia đình 
trong sự chăm sóc của họ. Thực sự là một tính năng 
của nhiều truyền thống đức tin đang nổi lên ở đây 
cho thấy cuộc sống gia đình là trọng tâm của các 
dịch vụ chúng tôi cung cấp. 

Trường hợp ở đây chắc chắn  là trong Giáo Xứ 
Công Giáo Salisbury. Ở đó có một cảm giác chào 
đón mạnh mẽ xung quanh và điều này được minh 
chứng bởi sự gia tăng ngày càng nhiều của các 
Thánh Lễ được tổ chức tại Holy Family vào mỗi 
Chúa Nhật lúc 10.30 sáng. Ngoài các giáo dân, còn 
có các nhóm giáo xứ đang phát triển cho thanh niên 
và các cặp vợ chồng trẻ. 

Tuần này chúng tôi hoan nghênh Cha Shibu như là 
Linh Mục mới của Giáo Xứ chúng ta với sự hỗ trợ 
của Cha Sam và Phó Tế Arturo. Nhóm này được hỗ 
trợ bởi một nhóm lớn những người có vai trò mục vụ 
khác nhau phục vụ cộng đồng địa phương. Cha 
Shibu, Cha Sam và Phó Tế  Arturo ở đây để giúp đỡ 
và có một ý thức mạnh mẽ về cộng đồng. 

Mỗi sáng Thứ Năm, cô Louise Svensdotter có thể 
được tìm thấy tại sân trường Piazza là người thay 
mặt Giáo Xứ để cung cấp các chi tiết về Giáo xứ. Cô 
Louise sẽ đứng bên cạnh bảng quảng cáo Parish và 
cô ấy rất sẵn sàng trả lời những câu hỏi của quí vị. 

Với những mong ước tốt đẹp nhất gởi đến mọi 
người. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 

Cha Shibu - Ban Thánh Lễ trong Trung Tâm Trường 
của Chúng Ta.
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   Term 1 Week 5

P&F WANT YOU 
We are currently looking for school volunteers  

to join the P&F community  

Please register your interest today 

The community is involved with: 
�Supporting the Parent CAFE 
�School activities like mother’s, father’s day, Carols 

Spring Fair and Disco 
�Contribute your Ideas 
�Meet other parents and friends 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

Phone: 8250 6616 
EMAIL:  pandf@holyfamily.catholic.edu.au  

To get your Catholic police clearance.  
Apply in the Office or click on the link below 

Volunteers Induction Pack 

OPEN NEXT 
Friday 9th March at 2.30pm 

The Parent Cafe
(Located next door to the resource center)

A great place to wait for your children, catch 
up with other parents and have a cuppa in 

warmth and comfort.

Nut Free Cakes & Biscuits are welcomed to 
share with a tea or coffee

P&F NEWSLETTER 2018

NEXT P&F MEETING:  
Friday 9th March at 2pm 

All volunteers &  parents are invited 
to attend the P&F meetings.

Cuộc Họp  
Phụ Huynh & Thân Hữu kế tiếp: 

Thứ Sáu 9 Tháng Ba lúc 2 giờ chiều 
Thân mời tất cả các tình nguyện 
viên và phụ huynh tham dự các 

cuộc họp P & F.



� �

� Thứ Sáu 2 Tháng Ba

 

 

 

 
PARENT/TEACHER/STUDENT MEETING 

 
Dear Parents/Caregivers 
 
Parent/Teacher/Student meetings will be held from Monday 26 to Thursday 29 March 2018. This is an excellent 
opportunity to discuss your child’s progress with their teacher.  Students are encouraged to be present at the meeting. 
 
There is an online system for parents to make a booking for the parent/teacher meeting planned for week 9.  
Bookings will be open from 12 March and will also include the ability to include a Vietnamese or Khmer translator 
(subject to availability).   
 
Interviews are 15 minutes and spaces are limited. If you require more time with a particular teacher, please 
arrange a separate meeting by contacting your child’s teacher. 
 
Bookings must be finalised before the Friday 23 March at 3.30pm, when bookings for this event will close. 
 
If you are unable to access an electronic device to make a booking, there will be electronic devices available in 
the front office to make bookings and school staff can also provide assistance.  To make a booking, please follow 
the instructions below: 
 
Go to the school website at www.holyfamily.catholic.edu.au and click on School Interviews. 

 
 
 

Simply enter the code rh2mv and press "Go" 
 
 
 

Enter your details 

 

 

Select the teachers you wish to see 

 
 
Select an appointment time 
 
 

When you click FINISH, your interview timetable will be emailed to you automatically. If you do not 
receive your email immediately –  
Please check your junk mail folder AND make sure you have entered your email address accurately.  

  

BUỔI HỌP GIỮA PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN/HỌC SINH

Kính gửi Phụ huynh / Người chăm sóc 
 
Buổi họp gữa phụ huynh / giáo viên / học sinh sẽ được tổ chức từ Thứ Hai 26 đến Thứ Năm 29 Tháng Ba, năm 2018. 
Đây là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về sự tiến bộ của con em mình với giáo viên. Học sinh được khuyến khích có mặt 
tại cuộc họp. 
 
Năm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một hệ thống trực tuyến dành cho phụ huynh để  đăng ký ngày giờ cho buổi họp phụ 
huynh / giáo viên được lên kế hoạch cho tuần thứ 9. Hệ thống để đăng ký sẽ mở  từ ngày 12 Tháng Ba và cũng bao 
gồm nếu quí vị cần người thông phiên dịch tiếng Việt hoặc tiếng Khơ-me. 
 
Phỏng vấn khoảng 15 phút và giờ có giới hạn. Nếu quí vị cần thêm thời gian cụ thể với giáo viên, xin sắp xếp một cuộc 
họp riêng biệt bằng cách liên hệ với giáo viên của con em quí vị. 

Đăng ký phải được làm trước ngày Thứ sáu 23 Tháng Ba lúc 3.30 chiều, đăng ký sau đó sẽ được đóng lại. 

Nếu quí vị không thể vào mạng đăng ký tại nhà, thì quí vị có thể vào văn phòng trường và sẽ có người giúp quí vị đăng 
ký. Để đăng ký phỏng vấn với giáo viên lớp xin vào mạng: www.holyfamily.catholic.edu.au và bấm School 
Interview.

http://www.holyfamily.catholic.edu.au
http://www.holyfamily.catholic.edu.au
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BUỔI HỌP TỔNG THỂ THƯỜNG NIÊN

Ngày: 	 13 Tháng Ba 2018

Thời Gian: 	 6.30 tối

Địa Điểm:	Phòng Nhân Viên Holy Family 


Chào Đón Tất Cả Mọi Người
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Hiệp Định của Buthera
Người Narungga là chủ sở hữu ban đầu của bán đảo Yorke. 

Đại diện của Narungga Nation, và Bộ Trưởng phụ trách vấn đề Thổ dân Kyam Maher của SA, đã ký 
Thỏa thuận Buthera trong Quốc hội Nam Úc vào ngày 16 Tháng Hai. Buthera có nghĩa là câu 
chuyện về giấc mơ của Người Narungga hoặc nền tảng câu chuyện. 

Hiệp ước đã được đàm phán trong khoảng 3 tháng. Đây là bước đi lịch sử hướng tới việc xây dựng 
năng lực cho các cơ hội kinh doanh, đào tạo và việc làm cho người Narungga và là hình thức đầu 
tiên của loại hình này tại Nam Úc. Người Narungga sẽ làm việc với Chính Phủ để thực hiện thỏa 
thuận trong 3 năm tới. 

Garry Goldsmith, Chủ tịch Tổng Công Ty Thổ Dân Narungga(NNAC) nói với đám đông tụ tập tại Nhà 
Quốc Hội ở Adelaide rằng Hiệp định Buthera không chỉ là một thỏa thuận đơn giản. Ông nói rằng nó 
mang tính tượng trưng và có ý nghĩa không chỉ với Narungga, mà còn với tiểu bang Nam Úc, các 
quốc gia thổ dân nói chung và cho người Úc không phải là thổ dân. 
Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập vào liên kết này bấm vào đây. 

Garry Goldsmith là cha của học sinh Djaran, cả hai đều được chụp cùng nhau trong ảnh bên phải.

Cho Thấy & Kể Lại
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CHO THẤY & KỂ LẠI
Chúng tôi xin chúc mừng đến thầy Phó Hiệu trưởng của chúng ta Adam Slater qua  thành tích to lớn của 

thầy ta trên sân bóng rổ hồi đầu tuần này. Thầy Slater đã giành được 55 điểm trong một trận đấu. 

Vì không có học sinh hay nhân viên của Holy Family nào, chúng tôi hiện đang điều tra xem hầu hết các 
trường đã nhận thức được như thế nào về những nỗ lực của thầy? 

Adam thầy đã làm rất tốt!
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CẢNH BÁO

Một cảnh báo mạnh mẽ để nhắc nhở học sinh, phụ huynh, người chăm sóc và 
các tài xế rằng chúng ta có nhiều khu vực chia sẻ chung trong và xung quanh 
trường của chúng t.

Hãy tuân thủ chặt chẽ các dấu hiệu và giới hạn tốc độ để đảm bảo an toàn cho 
mọi người.

Chỉ vì bạn không thể nhìn thấy ai đó hoặc phụ thuộc vào thời gian trong ngày 
không có nghĩa là bạn nên gia tăng tốc độ.
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Salisbury, Thành Lập Năm 1988
Có chổ cho người mới bắt đầu và cao hơn.

Hoan nghênh các Người lớn và vũ công đã về hưu 
Trường có cách tiếp cận truyền thống về 

Bộ Môn Múa Ái Nhĩ Lan.

CÁC LỚP HỌC

Thứ Hai 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều
Thứ Sáu 6:30 đến 8:30 tối

Thứ Bảy  9:30 sáng đến 11:30 sáng

Bài học đầu tiên MIỄN PHÍ !!!!!!!!!!!!!

Giá $10 cho bài học đầu tiên
Bài học thứ hai $5

Lệ phí đăng ký $50 hàng năm.

ALLISTRAGH SCHOOL 
OF 

IRISH DANCING
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Example: 
Accessing centre-based care
Family 1 is charged $100 per session for a 10 hour day 
– that is, $10 per hour. As this is less than the maximum 
hourly rate cap of $11.55,̂ their percentage of subsidy 
will be based on what they pay – $10. If their combined 
family income is $65,000 they will be entitled to a subsidy 
of $8.50 per hour (85% of $10).

Family 2 is charged $130 per session for a 10 hour day – 
that is, $13 per hour. Because this is more than the maximum, 
their level of subsidy will be based on the cap of $11.55.̂ 
If their combined family income is $65,000 they will be 
entitled to a subsidy of $9.82 per hour (85% of $11.55).

Use the Family Child Care Subsidy Estimator to fi nd out 
how much Government subsidy you might be eligible for. 
Visit education.gov.au/childcare

MORE SUPPORT FOR MORE FAMILIES

The New
Child Care 
Package

Child Care Safety Net
The package includes a $1.2 billion Safety Net to give the most 
vulnerable and disadvantaged children, including those from 
regional and remote communities, a strong start through 
access to quality early learning and child care. 

Additional Child Care Subsidy
Included in the Child Care Safety Net is an Additional Child
Care Subsidy. It will, in most cases, cover all of a child’s fees. 
It is designed to support:

• families who require practical help to support their 
children’s safety and wellbeing

•  grandparents who are primary carers

•  families experiencing temporary fi nancial hardship

• families transitioning from income support to work.

The Additional Child Care Subsidy replaces a number of 
existing payments including the Special Child Care Benefi t and 
the Jobs, Education and Training Child Care Fee Assistance.

What do I need to do?
The current arrangements do not change until 2 July 2018. 
More information about what you need to do will be available 
in early 2018.

Find out more
To fi nd out more, and to estimate what your new 
subsidy might be, visit education.gov.au/childcare

The estimator is easy to use and only takes a few 
minutes to complete.

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra. 
Printed by CanPrint Communications. 16 Nyrang St, Fyshwick ACT 2609

Find out more:
 education.gov.au/childcare

Starts 2 July 2018^ These provisions of the package will be increased by CPI for implementation 
in July 2018.

THÔNG TIN VỀ GIỮ  TRẺ

Thí dụ: 

Tính dựa trên lợi tức 

Gia đình 1 được tính 100 đô la mỗi kỳ trong 10 giờ mỗi ngà.y 

- nghĩa là 10 đô la một giờ. Vì mức này thấp hơn mức giới hạn giờ tối đa là $11.55 $ nên phần trăm 

trợ cấp của họ sẽ dựa trên mức phí mà họ phải trả - 10 đô la. Nếu tổng thu nhập gia đình của họ là  

65,000$, họ sẽ được trợ cấp  $8.50 mỗi giờ (85% của $ 10). 

Gia đình 2 được tính là $ 130 mỗi phiên trong 10 tiếng đồng hồ - nghĩa là $ 13 mỗi giờ. Bởi vì mức 

này cao hơn mức tối đa, mức trợ cấp của họ sẽ dựa trên mức giới hạn là $11.55. 

Nếu thu nhập gia đình kết hợp của họ là $ 65,000, họ sẽ được trợ cấp $ 9,82 một giờ (85% của $ 

11,55). 

Sử dụng Bộ Ước tính Giỗ trợ Trợ cấp Giữ trẻ Gia đình để tìm hiểu bao nhiêu trợ cấp của Chính phủ 

mà bạn có thể hội đủ điều kiện. Truy cập trang web education.gov.au/childcare

Mạng lưới an toàn chăm sóc trẻ em

Gói này bao gồm Mạng lưới An toàn trị giá 1,2 tỷ đô la để cung cấp cho trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương nhất, bao gồm những người từ các cộng đồng vùng 

và vùng xa, sự khởi đầu mạnh mẽ thông qua việc tiếp cận với việc học tập sớm và chăm 

sóc trẻ.

Tiền Trợ cấp Bổ Sung Chăm sóc Trẻ 

Bao gồm trong Mạng lưới An toàn Giữ trẻ là Chương trình trợ cấp Giỗ trợ Trẻ em Bổ 

sung. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ bao gồm tất cả các khoản phí của trẻ. Nó được 

thiết kế để hỗ trợ:

• gia đình cần được trợ giúp thực tế để hỗ trợ sự an toàn và hạnh phúc của con mình

• ông bà là người chăm sóc chính

• gia đình gặp khó khăn về tài chính tạm thời

• gia đình chuyển từ hỗ trợ thu nhập cho công việc.

Trợ cấp Giỗ trợ Trẻ em bổ sung sẽ thay thế một số khoản thanh toán hiện tại bao gồm 

Trợ Cấp Giữ Trẻ Đặc Biệt và Việc Làm, Giáo Dục và Huấn Luyện Hỗ Trợ Phí 

Tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu thêm và để ước tính mức trợ cấp mới của bạn, hãy truy cập 

trang web education.gov.au/childcare

Trình ước lượng rất dễ sử dụng và chỉ mất một vài 

phút để hoàn thành.
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Public Holiday  Nghĩ Lễ Adelaide Cup - Thứ Hai 12 Tháng Ba

Thi Bơi Lội SAPSASA Thứ Tư 14 Tháng Ba

Harmony Day - Ngày Hòa Hợp Thứ Tư 21 Tháng Ba

Public Holiday - Nghĩ Lễ Lễ Thương Khó - Thứ Sáu 30 Tháng Ba

Public Holiday - Nghĩ Lễ Lễ Phục Sinh - Thứ Hai 2 Tháng Tư

Sports Day - Thể Thao Toàn Trường Thứ Năm 12 Tháng Tư

Ngày Cuối Cùng của Học Kỳ Thứ Sáu 13 Tháng Tư
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Playgroup at Holy Family 
Catholic School

Come and join us! 
Holy Family now offers playgroup for children aged from 0- 5 years old.  Our playgroup 
is based on the principles of continuity, transition and pathways for children and their families. 
Stay and spend the morning with your little one watching them play and learn and build friendships 
and social skills in a safe and supported environment.   

Who: Everyone is welcome to join playgroup, you don't need to have children attending the school. 

When: Thursday mornings 9:00am - 11:00am 

Where: Holy Family OSHC room 

What to bring: Water, hat, fruit and a gold coin donation 

For enquiries and bookings call 8250 6616 or email 
kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

Nhóm Chơi  (Play Group) tại Trường 
Công Giáo Holy Family

Đến và Tham Gia với chúng tôi!
Hiện tại Trường Holy Family có mở nhóm chơi cho các trẻ em từ 0 - 5 tuổi. Nhóm 
chơi của chúng tôi được dựa trên các nguyên tắc của sự liên tục, quá trình chuyển 
đổi và các con đường cho trẻ em và gia đình của họ. Ở ans dành buổi sáng với 
một chút của bạn xem họ chơi và tìm hiểu và xây dựng tình bạn và các kỹ năng xã 
hội trong môi trường an toàn và hỗ trợ.

Ai: Mọi người đều được chào đón tham gia playgroup, bạn không cần phải có con 
em học trường.

Thời gian: Mỗi sáng Thứ Năm từ 9 - 11giờ sáng
Địa Điểm: Holy Family , phòng OSHC
Những gì cần mang đến: Nước, mũ, trái cây và vài đồng tặng thiện nguyện
Nếu có thắc mắc xin  gọi 82506616 hoặc email
kelly.johnsyton@holyfamily.catholic.edu.au
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Học Kỳ 1
Học Kỳ 

1
Trình Bày Ngày

Week 1 Ban Lãnh Đạo Thứ Sáu 2 Tháng Hai

Week 2 5CM & 5PP Thứ Sáu 9 Tháng Hai

Week 3 5DP & 5HN Thứ Sáu  16 Tháng Hai

Week 4 4BH & 4AE Thứ Sáu 23 Tháng Hai

Week 5 6/7NB & 6/7MS Thứ Sáu 2 Tháng Ba

Week 6 6/7PN & 6/7JW Thứ Sáu 9 Tháng Ba

Week 7 6/7HM & 6/7ND Thứ Sáu 16 Tháng Ba

Week 8 4RG-Harmony Day Thứ Sáu 23 Tháng Ba

Week 9 Lễ Phục Sinh Thứ Sáu 30 Tháng Ba

Week 10 3JH & 3MP Thứ Sáu 6 Tháng Tư

Week 11 No Assembly Thứ Sáu 13 Tháng T

Trình Bày Sinh Hoạt Lớp
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Dự Án Từ Thiện năm 2018 
 
Caritas Australia là một Cơ quan Công Giáo về 
viện trợ và phát triển quốc tế.  
Chủ đề năm nay của Dự án Từ Thiện là Dành 
Cho Một Tương Lai Đơn Giản. Thông qua việc 
đưa ra các Hộp Từ Thiện của dự án, cơ quan 
này có cơ hội để nâng cao nhận thức về các 
vấn đề quan trọng và tạo cơ hội cho cộng đồng 
trường của chúng ta tham gia vào hành động 
công bằng xã hội. Bằng việc ban cho một cách 
rộng rãi, bạn có thể tạo ra sự khác biệt bằng 
cách giúp chấm dứt đói nghèo, thúc đẩy công lý 
và bảo vệ nhân phẩm. 

 
Ví dụ, câu chuyện của Janaki, 
 
Janaki là một doanh nhân trẻ tuổi đến từ Nepal, 
người ta đã biến cuộc sống của cô ấy thành 
hiện thực. Lớn lên trong một thế giới của đói 
nghèo và bất lợi, cùng với một cuộc hôn nhân 
cưỡng bức ở tuổi 12, cô ấy ở trong một vị trí rất 
dễ bị tổn thương. 
Vào năm 2015, Janaki đã tham gia vào  câu lạc 
bộ thanh thiếu niên do Caritas Nepal và Caritas 
Nepal và Ekata Foundation Surkhet thành lập 
trong Chương Trình Trao quyền cho Trẻ Em và 
Thanh Niên (CYEP), cung cấp cho thanh thiếu 
niên những kỹ năng nghề nghiệp và các dự án 
tạo thu nhập. Cô ấy đã vay vốn từ câu lạc bộ 
thanh thiếu niên để mua máy may đầu tiên của 
cô. Hai năm sau, Janaki có 11 máy may và đang 
điều hành công việc của mình, giảng dạy cho 
người khác và cô được coi là một hình gương 
mẫu trong cộng đồng.  
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tin rằng chúng ta 
gieo hạt giống với tình yêu của lòng tốt, sắc đẹp 
và chân lý mà Đức Chúa Trời gieo trong mọi thế 
hệ mới. 

 
 

Thánh Lễ, Phụng Vụ và Cầu Nguyện 
 
Thứ Năm, 8 Tháng Ba  5DP & HN  Thánh Lễ 
lúc 11.30 sáng  
Thứ Năm, 8 Tháng Ba  2SB Lễ Phụng Vụ  lúc 
2.30 chiều trong Lớp . 
Thứ Năm, 8 Tháng Ba  6/7SM Cầu Nguyện 
Buổi Sáng, lúc 9 giờ sáng trong Lớp 

TIN TỪ APRIM
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WEEKLY NEWSLETTER OF 
SALISBURY CATHOLIC 

PARISH 

     PARISH VISION: 
A Welcoming Community, 

United in Faith, 
Centred in 

the Eucharist, 
 Which embraces the Spirit 

and Nature of all  
God’s People 

 

PARISH CONTACTS: 
 

Parish Business Manager:  
Paul Taylor - Anne Blake 
Phone: 8258 2314  Facsimile:  8281 8287 
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob msfs  PP 
  Fr. Saminathan (Sam) Arockiasamy    
  Deacon Arturo Jimenea  
  (For emergencies after office hours, 
  please phone 8258 2314, and use    
  the mobile number provided) 

 

Parish Sacrament Program: 
Louise Svensdotter (Coordinator) 
Diane Innes (Pastoral Assistant) 
Sacrament Program direct line:  
8281 9603    salcath3@tpg.com.au 

  

  Parish Faith Formation: 
Joan Young 0419 485 090 
young.joan@bigpond.com 
 

Children’s Liturgy of the Word: 
Damien Walker (Coordinator) 
8258 2314 or 0423 914 675 
salcath10@tpg.com.au 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 

Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay 0410 747 626 
 

Lyell McEwin Hospital Chaplains: 
Robynne Malone: 8182 9000 and ask for 
Pager 6060 or for the Catholic Chaplain 
 

Calvary Central Districts Hospital: 
  Call 8282 5395 (9am-5pm) and ask for     
  Pastoral Care Worker on duty 
 

   
 

 

4444thththth    March 2018March 2018March 2018March 2018        (Year B)(Year B)(Year B)(Year B)    
    

THIRDTHIRDTHIRDTHIRD    SUNDAY OF LENTSUNDAY OF LENTSUNDAY OF LENTSUNDAY OF LENT    

SUNDAY MASS TIMES 
Orario delle Messe 

 

St. Augustine’s:   23 Commercial Rd,  
  Salisbury                                                 

       Saturday:  6.00pm Vigil 
             Sunday:    9.00am 

   12:00noon (Polish) 
   7.00pm    

1st Sunday of Month at 3:00pm  
                              (Filipino Community) 
2nd Sunday of the month at 10.30am 
     (Italian)   

            
St. Finbar’s:         Greencroft Road,  

  Salisbury North   
       Sunday:  9:00am 

 

Holy Family:        Shepherdson Rd,    
     Parafield Gdns  

            Sunday:    10:30am  
 

RECONCILIATION TIMES 
Saturday from 11:30am &  

also after Vigil Mass 
 

Parish website: http://salcath.freehostia.com 
http://salcath.freehostia.com 

 
 

STAY ABOVE THE STORM… 
 

Dear Friends,  
 

“Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long 
before it breaks?  The eagle will fly to some high spot and wait for the 
winds to come. When the storm hits, it sets its wings so that the wind will 
pick it up and lift it above the storm. While the storm rages below, the 
eagle is soaring above it.  The eagle does not escape the storm. It simply 
uses the storm to lift it higher. It rises on the winds that bring the storm. 
 

When the storms of life come upon us – and all of us will experience them 
– we can rise above them by setting our minds and our belief toward God. 
The storms do not have to overcome us. We can allow God’s power to lift 
us above them.  God enables us to ride the winds of the storm that bring 
sickness, tragedy, failure and disappointment in our lives. We can soar 
above the storm.  Remember, it is not the burdens of life that weigh us 
down, it is how we handle them.” (Author unknown) 
 

We need God’s strength to step forward into the future God has planned 
for us. Awareness, that there is nothing we can do about past 
disappointments and failures is a good start. We cannot change the past, 
but we can do something about the future. Where we are going is more 
important than where we come from or where we had been. 
 

God has not given up on us. God has put seeds of greatness in each of us 
and we have something to offer that nobody else has. God has not created 
any person without putting something really valuable on the inside. 
Granted, some of us may have gotten off to a rough start in life. Maybe 
some of us may have had more than our share of unfair things happen.  But 
it’s not how one starts that counts, it’s how one finishes.  We need to 
remind ourselves that God is in complete control of our life.  
 

Some of us feel that we have made mistakes. All of us make mistakes at 
some point in our life. Don’t let the past mistakes, take control of our life. 
We don’t have to stay down hurt, guilty, condemned or frustrated. When 
we do that, we allow our gifts and talents to waste away. If we know that 
we have made mistakes, ask forgiveness from God and move forward.  
Know this- God is the God of another opportunity.  When we stay 
focussed on our past, we miss opportunities ahead. Consider this Lent, a 
time of looking forward. Let us believe in God and allow God to work in 
our life. Stay above the storms of failures and disappointments. Let us be 
like the eagle that soars above the storm.   
 

Wishing you God’s best 
 

 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs   
 

Ở TRÊN NHỮNG GIÔNG BÃO... 

"Bạn có biết rằng con đại bàng sẽ biết khi nào cơn bão đang đến gần lâu trước khi nó tan vỡ? Con 

đại bàng sẽ bay đến một nơi cao và đợi cho gió đến. Khi bão xảy ra, nó đặt cánh của nó để gió sẽ 

bắt lấy nó và nâng nó lên trên cơn bão. Trong khi cơn bão dâng lên phía dưới, con đại bàng đang 

bay cao trên nó. Con đại bàng không thoát khỏi cơn bão. Nó chỉ đơn giản là sử dụng các cơn bão 

để nâng nó cao hơn. Nó nâng đôi cánh  trên những cơn gió mang cơn bão. 

Khi những cơn bão của cuộc sống đến trên chúng ta - và tất cả chúng ta sẽ kinh nghiệm chúng - 

chúng ta có thể vượt lên trên chúng bằng cách đặt tâm trí và niềm tin của chúng ta đối với Thiên 

Chúa. Cơn bao không thể vượt qua chung ta. Chúng ta có thể cho phép sức mạnh của Thiên Chúa 

nâng chúng ta lên trên những điều này. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta vượt qua cơn bão gây 

ra bệnh tật, bi kịch, thất bại và thất vọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể bay lên 

trên cơn bão. Hãy nhớ rằng, đó không phải là những gánh nặng của cuộc sống mà chúng ta nặng 

nề, đó là cách chúng ta xử lý chúng. "(không rõ tác giả) 

Chúng ta cần sức mạnh của Đức Chúa Trời để bước vào tương lai mà Đức Chúa Trời đã lên kế 

hoạch cho chúng ta. Nhận thức, rằng không có gì chúng ta có thể làm về những thất vọng và thất 

bại trong quá khứ là một sự khởi đầu tốt. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có 

thể làm điều gì đó về tương lai. Nơi chúng ta đang đi là quan trọng hơn chúng ta đến từ đâu và ở 

đâu. 

Đức Chúa Trời đã không từ bỏ chúng ta. Thiên Chúa đã đặt những hạt giống của sự vĩ đại trong 

mỗi chúng ta và chúng ta có điều gì đó để cung cấp mà không ai khác có. Thiên Chúa đã không 

tạo ra bất kỳ người nào mà không đặt một cái gì đó thực sự có giá trị bên trong. Cấp, một số người 

trong chúng ta có thể đã nhận được một khởi đầu  của cuộc sống. Có lẽ một số người trong chúng 

ta có thể đã có nhiều chia sẻ  về những điều không công bằng xảy ra. Nhưng đó không phải là 

cách mà người ta bắt đầu đếm, đó là cách kết thúc. Chúng ta cần  nhắc lại chính mình rằng Đức 

Chúa Trời có quyền kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. 

Một số người trong chúng ta cảm thấy rằng chúng tôi đã phạm sai lầm. Tất cả chúng ta đều mắc 

phải sai lầm tại một số điểm trong cuộc đời của chúng ta. Đừng để những sai lầm quá khứ, kiểm 

soát cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không phải dừng lại tại điểm đau đớn, tội lỗi, lên án hay 

thất vọng. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta đã cho phép quà tặng và tài năng của chúng ta bị 

lãng phí đi.  Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đã phạm sai lầm, xin sự tha thứ từ Đức Chúa Trời và 

tiến lên. Nên biết điều này - Thiên Chúa là Thiên Chúa sẽ cho ta một cơ hội khác. Khi chúng ta tập 

trung vào quá khứ của chúng ta thì chúng ta bỏ lỡ cơ hội phía trước. Hãy xem xét trong Mùa Chay 

này, một khoảng thời gian mong chờ. Chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa làm 

việc trong cuộc sống của chúng ta. Hãy ở trên những cơn bão thất bại và thất vọng. Hãy để chúng 

ta giống như con đại bàng bay lên trên cơn bão. 

Mong bạn có được những tốt nhất trong Chúa. 

Cha Shibu Jacob Msfs

4 Tháng Ba 2018 (Năm B)

CHÚA NHẬT LẦN BA CỦA MÙA CHAY
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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC 
Lời nhắc nhở rằng học sinh cần phải mặc Đồng Phục Mùa Hè cho Học Kỳ 1 và hiện các đồng 
phục đang có bán. 

Nếu quí vị có con bắt đầu học vào năm  
2018, xin đến để đặt hàng càng sớm  
càng tốt. 
Các túi xách của Holy Family có giới hạn, 
 giá là $50. Khi những túi xách này bán 
 ra hết thì sẽ phải đợi đến Học Kỳ 4 năm 
của năm 2018. 

Đồng Phục Mùa Hè như sau: 

NỮ: 
Áo đầm mùa hè; 
Vớ nữ của Holy Family. 

NAM: 
Áo sơ mi sọc tay ngắn của Holy Family 
Quần short có dấu hiệu trường; 
Vớ nam của Holy Family. 

THỂ THAO (Nam & Nữ) 
Áo thun sọc của Holy Family; 
Quần thể thao ngắn của Trường 
Vớ thể thao của Trường. 

NÓN BẮT BUỘC CHO HỌC KỲ 1 

Chỉ bằng  
TIỀN MẶT 

Có Hiệu Lực Ngay 
Lập Tức chỉ nhận tiền 
mặt nếu quí vị muốn 
mua các đồng phục 

trường.

Không nhận trả góp 
cho các đồng phục 

củ.


Lưu ý: Nếu quí vị 
muốn bán đồng phục 
củ thì nhà trường sẽ 
lấy 20% để cho vào 

quỹ của trường.
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Today we commence our Billy G’s Gourmet Cookie Dough Easter Fundraiser.  All funds raised will go towards 
Spring Fair.  The moreish cookie dough is only available through fundraisers, not sold in stores, so stock up! 
 
Billy G’s Fundraiser Order Forms will available from Monday 12th February for collecting orders from family, friends & neighbours. 
 
Please return your brochure & monies to School Front Office by Friday 16th March. 
The current scheduled day for pick-up of your order is Wednesday 11th April. 
 

MAKE YOUR HOLIDAYS SPECIAL! 
Purchase the Gingerbread dough and receive a FREE Gingerbread Man cookie cutter. 

Purchase the Shortbread dough and receive a FREE Easter Bunny cookie cutter. 
The kids will love baking their very own Gingerbread Men and Easter Bunny cookies over the break. 

 
Billy G’s is an Australian family owned and operated business.  There are ten (10) delicious flavours including a new Gingerbread 
and Shortbread Biscuit dough, a cheese flavoured Doggie Dough that your favourite furry animals will go bonkers over and a 
Gluten Free Choc Chunk.  There are FREE PRIZES detailed in the order form.  The more tubs you sell, the better the prize! 
 
• The cookie dough is packed in a reusable 1kg tub which makes 40 x 25g cookies. 35c-40c per cookie. 
• You can REFREEZE the cookie dough and thaw it out as you require for baking. 
• You can keep the thawed cookie dough in your refrigerator for up to 4 weeks. 
 
Paying for your orders, you have two options: 
 
In person:  Return monies with the attached order form with your prize selection to the School Front Office 

for yourself and multiple orders for family, friends and neighbours. 
Order and pay online: Go to www.cookiedough.com.au and place your order and pay online. 
 
All orders to be placed and paid for by the due date above.  We will advise at a later date the confirmed pick up date. 

 
 
Win a Gold Coast Family Holiday:  Sell or buy a tub of Billy G’s Cookie Dough for your chance to win a Gold Coast Family Holiday 
staying at Sea World Resort & Water Park with entry to Sea World, Warner Bros. Movie World, Wet N’ Wild Gold Coast, 
Paradise Country and the choice of either $1,000 cash or $1,000 airfare voucher.  Go to www.australianfundraising.com.au/win 
to enter. 
 
We thank you for making our Billy G’s Fundraiser a huge success! 

FUNDRAISING HAS NEVER TASTED SO GOOD!                      
    BAKE YOUR VERY OWN DELICIOUS COOKIES!! 

 

Bánh đã trở lại rồi…

Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quí vị Bột Làm Bánh Cookies của Billy G’s Gourmet. Tất cả tiền gây quỹ 
được sẽ xung vào trong quỹ Hội Xuân. Các bột bánh đã làm sẳn chỉ bán trong thời gian gây quỹ này, 
không có bán ngoài các tiệm, vì vậy hãy mua và giữ lâu để làm! 

Đơn đặt mua bột  của Billy G’s Fundraiser có sẳn tại Văn Phòng Trường từ Thứ Hai 12 Tháng Hai, quí vị 
có thể lấy vài tờ đem về cho gia đình & bạn hữu hoặc hàng xóm đặt mua.

Xin vui lòng trả lại đơn và tiền tại Văn Phòng Trường vào Thứ Sáu 16 Tháng Ba.

Ngày quí vị có thể đến lấy bột bánh đã đặt mua là  Thứ Tư 11 Tháng Tư.
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VÀI THÔNG TIN DÀNH CHO QUÍ VỊ

Vài Nhắc Nhở:
• TRƯỜNG BẮT ĐẦU HỌC - vào lúc 8:50 sáng, học sinh cần có sự chăm sóc của người lớn luôn 

mọi lúc.  Người trực cho các sân trườg vào lúc 8:30 sáng, nếu các em đến sớm thì các em phải 
vào trung tâm giữ trẻ OSHC;

    . ĐẾN TRƯỜNG TRỂ- Nếu con em quí vị đến trường trể hơn 8:50 sáng thì các em PHẢI đến Văn 
Phòng để ký tên vào.

•       TRƯỜNG TAN-  lúc 3 giờ chiều, nếu quí vị KHÔNG THỂ đón con em mình lúc 3.10pm, thì con 
em quí vị cần vào trung tâm giữ trẻ của Trường, OSHC.

• Xin xử dụng Kiss and Drop Zone and KHÔNG ĐƯỢC bỏ con mình xuống trong car park hoặc 
đậu xe trong ô dành cho người tàn tật  Disabled Zones …nó thì không đúng luật.

    .      AN TOÀN - Vui lòng không đi bộ trên đường lái xe, sử dụng lối đi bộ, không đi vào hoặc ra khỏi 
cổng vào / ra của xe.

    .     DÁN NHÃN TÊN - Vui lòng viết tên con em quí vị trên tất cả những quần áo đồng phục (ví dụ, áo 
lạnh, áo khoát,, nón,.v.v.), dán tên trên giỏ sách học của trường, chai nước uống, hộp thức ăn 
hoặc tất cả những gì các em mang theo.

    .      VẬT DỤNG CÁ NHÂN - Không đem theo đồ chơi, những dụng cụ có điện hay các dụng cụ chơi 
thể thao đem đến trường (các học sinh từ R-1 có thể mướn laptop của trường, các lớp từ lớp 2 - 
7 được cung cấp, các dụng cụ thể thao có sẳn từ các giáo viên).

     .     KHÔNG ĂN ĐẬU - Xin được nhắc nhở rằng trường không xử dụng các loại đậu.

Laptops
Máy tính xách tay là một công cụ tuyệt vời cho học sinh. Dưới đây là một số mẹo để chăm sóc chúng:

Không có để thức ăn hoặc đồ uống gần máy tính xách tay;
Giữ trong một khu vực an toàn và khô;
Sử dụng trong một khu vực khô (ví dụ không gần bồn rửa 
hoặc khu vực rửa nước );
Không chạy hoặc đi bộ với máy tính xách tay ở vị trí đang mở;
Không chạy với máy tính xách tay;
Luôn đảm bảo rằng vỏ bảo vệ được có và không bị thay thế.

Cảm ơn bạn và hãy tận hưởng.
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We have registered in the 
2018 Coles Sports for 
Schools program.  The 

School needs your help with 
any vouchers.  Please give to 
your child’s teacher or drop in 

to the front office.


All vouchers must be received 
no later than 11th May 2018.


Happy collecting.

Trường chúng ta đã đăng ký 
tham gia Chương Trình 2018 

Coles Sport. Nhà trường cần sự 
giúp đở của quí vị qua những 
voucher mà quí vị có từ Coles. 

Xin vui lòng cho lại cho giáo 
viên của con quí vị hoặc trong 

văn Phòng Trường.

Tất cả vouchers phải nhận 

được không trể quá 

11 Tháng Năm 2018.


