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Các học sinh, gia đình và nhân viên thân mến,  
 
Chào mừng trở lại năm học 2018!  
 
Chúng tôi đã nhận được tin chào mừng của Giám Đốc Giáo Dục 
Công Giáo trong bức thư gần đây gởi cho tất cả các Hiệu 
Trưởng Trường Công Giáo. ELC của chúng ta chờ đợi từ lâu 
sắp được xây dựng. Nếu quí vị chưa ghi danh tham gia vào 
chương trình học sinh từ 3-5 tuổi, bạn có thể đăng ký tại Văn 
Phòng Trường.  
 
"Chúng ta sẽ sớm bắt đầu xây dựng một Trung Tâm Học Tập 
Mầm Non mới tại Parafield Gardens -  là cơ sở đầu tiên của 
nhiều người để được sở hữu và điều hành bởi cơ thể kết hợp 
mới được thành lập, Giáo Hội Công Giáo cho Lớp Mầm Non 
(CCEY)", tiến sĩ Neil McGoran, Giám đốc Giáo Dục Công Giáo.  

Theo sau tin tức tuyệt vời này từ tiến sĩ Neil McGoran, Adam 
Slater và tôi đã gặp ông và ông Bruno Vieceli là Trợ lý Giám đốc 
của ông tại Holy Family vào Thứ Năm. Chúng tôi thảo luận về 
ELC và một số dự án khác mà chúng tôi đang lên kế hoạch cho 
sự phát triển liên tục của trường học tuyệt vời của chúng ta. 

Mạng xã hội và điện thoại di động 
 
Bạn có thể nhận thấy trên các phương tiện truyền thông rằng đã 
có mối quan tâm đang diễn ra về xu hướng phát triển trong việc 
đe doạ trực tuyến và quấy rối. Thật không may, đó là một sản 
phẩm phụ của việc gia tăng khả năng tiếp cận với các thiết bị mà 
một mặt có thể rất hữu ích nhưng mặt khác có thể mang một số 
rủi ro. 

Ngoài kia có rất nhiều phụ huynh không có điện thoại di động 
khi họ đến trường, đây là một cách giao tiếp mới, nhưng nó có 
thể dẫn đến hậu quả thảm khốc." Annastacia Palaszczuk, Thủ 
Hiến của Queensland nói.  
 
Bà Palaszczuk nói: "Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta đang 
lướt đi trên đại dương của một vấn đề lớn, nơi có bắt nạt và 
quấy rối hiện tại đang theo dõi những đứa trẻ nhỏ để vào nhà 
của gia đình. 
 
Tôi hoan nghênh ý kiến của Thủ Hiến Palaszczuk và thúc giục 
các gia đình của chúng ta theo dõi việc sử dụng điện thoại di 
động và các công nghệ trực tuyến khác. Nhân viên của chúng 
tôi đã thảo luận về mục đích và việc sử dụng điện thoại di động 
tại trường và đưa ra các nhận xét sau: 

• Chúng tôi mạnh mẽ khuyên rằng trẻ em không truy cập 
các mạng xã hội trong khi ở trường tiểu học, vì những rủi 
ro là rất lớn. 

• Nếu quí vị nhận thức được bất kỳ vụ quấy rối trực tuyến 
nào thì nên báo cáo ngay cho cảnh sát biết. 

• Chúng tôi hiểu rằng điện thoại di động là một liên kết 
quan trọng giữa trẻ em và gia đình. 

• Điện thoại di động không bắt buộc phải học ở trường vì 
học sinh đã có máy tính xách tay để sử dụng. 

• Điện thoại di động cần phải được giữ ở tầm kiểm soát 
hoặc giữ ở một nơi được chỉ định trong lớp học. 

• Điện thoại di động mang đến trường không phải là trách 
nhiệm của giáo viên hay nhà trường. 

• Mobile phĐiện thoại di động không được nhìn thấy hoặc 
sử dụng trong thời gian học tập trong lớp học hoặc trong 
sân trường. 

• MĐiện thoại di động không được sử dụng để chụp ảnh 
người khác ở trường. 

Sự Quan Trọng của Học Tập ở Holy Family 
 
Quí vị có thể hoặc không thể biết rằng học tập được cung cấp 
tại Holy Family cho giáo viên và học sinh của chúng ta thu hút 
rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng giáo dục. Chúng tôi đã 
suy nghĩ rất nhiều về sự hình thành chuyên nghiệp của nhân 
viên và mục đích và phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong 
việc học tập tại trường. Trước khi trường bắt đầu chúng tôi làm 
việc với giáo sư Ruth Deakin-Crick thuộc trường Đại học Bristol 
và Đại học Công Nghệ, Sydney. 

Cụ thể, chúng tôi mong muốn học viên của chúng tôi trở 
thành những nhân tố có khả năng cho sự học hỏi, kiến 
thức và sự sáng tạo của họ. Chúng tôi muốn các em là 
những người học độc lập và có thể giải quyết các vấn đề 
học tập và làm việc thành công với người khác. 

Dr Neil McGoran, Kerry White, Adam Slater
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Chúng ta tha thiết tin vào khả năng của con mình và do đó chúng ta  cho họ cơ hội để có tiếng nói trong quá trình học 
tạp của mình. Theo đó, chúng ta nên khuyến khích họ không chỉ là người tiêu dùng kiến thức được tạo ra bởi những 
người khác mà còn để tạo ra kiến thức xác thực của riêng họ. Chúng tôi cũng lo lắng liên quan đến cha mẹ và người 
chăm sóc trong chương trình học tập của trường. Chúng tôi sẽ cung cấp cho phụ huynh và người chăm sóc cơ hội để 
tham dự một số hội thảo học tập trong năm nay, trong đó chúng tôi sẽ chia sẻ một số kỹ thuật chúng tôi sử dụng tại 
trường. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 

See Diagram

on


Next Page
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Giving students choice about what, when, why and 
how they learn

Honouring individual student voice and experience

Continually engaging everyone in quality dialogue

Developing students’ learning & ‘challenge’ 
dispositions and mindsets

Students setting own goals and assessment criteria

Students engaging in self-directed problem solving 
projects

Taking time for professional dialogue and reflection

Professional learning impacting on student 
outcomes

Professional learning responding to students’ needs

Creating opportunities for parents/carers to 
contribute meaningfully to student learning

Maintaining ‘always on’ 2 way communications with 
parents/carers

Including families and community in relevant 
professional learning

Students leading activities & programmes

Data led decision-making involving all stakeholders

Leaders modelling learning

Leaders purposefully measuring improvements

Negotiating learning with students

Students constructing new and authentic 
knowledge

Teachers engaging in professional enquiry

Engaging parents and carers in learning

Leaders designing for change

Students who are resilient 
agents of their own learning, 

knowledge, creation and 
performance.
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Cộng đồng Phụ Huynh & Bạn Hữu của HFCS  
 
Cộng đồng Phụ Huynh & Bạn Hữu là cộng đồng của những người cùng làm việc để hỗ trợ việc giáo dục 
học sinh của trường Công Giáo Holy Family. Điều này đạt được thông qua các hoạt động cộng đồng, các 
cuộc tụ họp xã hội và gây quỹ. Cộng đồng nhằm mục đích hỗ trợ nhà trường trong việc cung cấp giáo dục 
Kitô Giáo, trong mục tiêu chung là "giáo dục con cái của chúng ta cho ngày mai”. 
 
Thông qua các sự kiện cộng đồng khác nhau của mình, P & F tạo ra các quỹ đóng góp đáng kể cho các dự 
án trong khuôn viên của Trường Công Giáo. Những lợi ích trực tiếp cho học sinh và việc học tập của họ. 
Đến nay, quỹ đã huy động cho phép mua hàng bằng công nghệ mới, liên doanh cơ sở mới và nhiều hơn 
nữa. 
 
Các sự kiện tài trợ của Phụ Huynh & Bạn Hữu nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần cộng đồng, hỗ trợ và sự 
tham gia của các gia đình và bạn bè của học sinh tại trường Công Giáo Holy Family, trong một đặc tính của 
người Kitô giáo là chăm sóc và cho ra. Cha mẹ có thể hỗ trợ con mình bằng cách tham gia vào Chương 
Trình Phụ Huynh & Bạn Hữu theo bất kỳ cách nào phù hợp với lịch trình của gia đình. 
 
Phụ Huynh & Bạn Hữu được mời đến để gặp gỡ một số người và tạo ra một số tình bạn tuyệt vời, trong khi 
làm những tốt nhất cho cộng đồng trường là  đang là cho các học sinh.  
Chúng tôi tin rằng mọi thành viên trong cộng đồng của chúng ta có điều gì đó cung cấp để hỗ trợ các 
chương trình học tập và cộng đồng của chúng ta. 
 
Các thành viên trong gia đình và cộng đồng được mời đóng góp vào cuộc sống của cộng đồng theo cách 
phản ánh những sở thích, kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực của họ.  
Sự tham gia này rất có giá trị vì nó giúp tạo ra và củng cố cộng đồng của chúng ta và xây dựng một nền văn 
hoá hợp tác và chia sẻ cam kết với sứ mệnh của chúng ta. 
 
Cho dù đó là một cam kết thường xuyên hay không thường xuyên, mọi đóng góp đều có ý nghĩa và sẽ tạo 
tạo sự khác biệt. 
Có nhiều cách để tham gia với tư cách là thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Holy Family bao gồm: 
 
* Tình nguyện trong phòng Café dành cho Phụ Huynh;  
* Đăng ký làm tình nguyện viên cho Chương Trình Hỗ Trợ Học Tập (LAP);  
* Giúp đỡ trong Vườn Cây Cộng Đồng;  
* Tham dự các sự kiện cộng đồng;  
* Tình nguyện giúp đỡ các hoạt động của trường (Disco, Ngày của Mẹ / Cha), trong lớp học và các chuyến 
du ngoạn / tham quan;  
* Huấn luyện thể thao;  
* Tình nguyện giúp trong Canteen. 

Hãy tham gia. Được tham gia. Hãy cùng nhau, cộng đồng của chúng ta sẽ nở rộ! 
 

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của bạn! 
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PARENT INFORMATION NIGHTS 2018 
 

MONDAY 5 FEBRUARY 
OR 

TUESDAY 6 FEBRUARY 
OR 

WEDNESDAY 7 FEBRUARY 
OR 

THURSDAY 8 FEBRUARY 
6PM TO 7PM 

 
CRECHE AVAILABLE 

 
CLASS NIGHT 
RGC Monday 
RAM Monday 
1JM Monday 
1MR Monday 
5CM Monday 
5PP Monday 

67HM Monday 
67ND Monday 
67JW Monday 
67PN Monday 
67MS Monday 
67NB Monday 
REQ Tuesday 
REF Tuesday 
1EN Tuesday 
1SA Tuesday 
3MP Tuesday 
3JH Tuesday 
4BH Tuesday 
4AE Tuesday 
4RG Tuesday 
5HN Tuesday 
5DP Tuesday 
2IB Wednesday 
2TD Wednesday 
2SB Thursday 
3MS Thursday 
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Instrumental music program 2018? 
 
 
If your child is in year 1 or above next year, then they are able to learn an instrument at 
school.  Information and enrolment forms are available now; you can pick up a copy 
from the school office, music teacher or school website. Please try to send the 
enrolment form back before the end of this year so that teachers can be organized for 
next year.    
 

You may like to choose one of the following   

INSTRUMENTS Available for Years 
Violin 1-7 
Singing 1-7 
Flute (subject to sufficient enrolments) 1-7 
Recorder 1-7 
Drums 1-7 
Piano/Keyboard 2-7 
Saxophone 2-7 
Classical Guitar 
(must have nylon strings) 

3-7 

 
This is the main intake for the new year and waiting lists may apply if you delay.  Don’t miss out on giving your child 
the gift of music. Enrol now! 

Enrolment Form - Click Here 
to go to the link

Chương trình Nhạc cụ 2018?

Năm nay nếu con của quí vị đang học lớp 1 trở lên, thì các em có 
thể học được một dụng cụ nhạc ở trường. Các mẫu thông tin và 
đăng ký hiện đã có; quí vị có thể lấy một bản sao từ văn phòng 
trường, giáo viên âm nhạc hoặc trên trang web của trường. Xin vui 
lòng điền và gửi lại mẫu đăng ký cho Văn Phòng Trường.

http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
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Enrolment Form - Click Here 
to go to the link

http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/files/2016/08/2018-INSTRUMENTAL-MUSIC-25ve3oq.pdf
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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. 

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 

ĐỒNG PHỤC CŨ 

Chỉ những đồ đồng phục cũ có chất lượng tốt mới có thể được chấp nhận để bán lại. Bất kỳ vật 
phẩm nào bị mờ, vá, bị căng hoặc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị từ chối. 

 Sau đó nếu không có liên lạc được thì các vật dụng sẽ được hủy bỏ. Chúng tôi không còn nhận 
các áo thun hay áo thể thao nữa.  Áo thun thể thao sẽ không còn được chấp nhận để bán như 
đồng phục cũ.
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Buổi tối Chi Tiết cho Phụ Huynh Thứ Hai 5 Tháng Hai (xem trang kế để biết thêm chi tiết)

Buổi tối Chi Tiết cho Phụ Huynh Thứ Ba 6 Tháng Hai (xem trang kế để biết thêm chi tiết)

Buổi tối Chi Tiết cho Phụ Huynh Thứ Tư 7 Tháng Hai (xem trang kế để biết thêm chi tiết)

Buổi tối Chi Tiết cho Phụ Huynh Thứ Năm 8 Tháng Hai (xem trang kế để biết thêm chi 
tiết)

Thi Bơi Lội SAPSASA Thứ Sáu 23 Tháng Hai

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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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!! 
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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

Tuần 1 Leaders
Tuần 2 5CM & 5PP
Tuần 3 5DP & 5HN
Tuần 4 4BH & 4AE
Tuần 5 6/7NB & 6/7MS
Tuần 6 6/7PN & 6/7JW
Tuần 7 6/7HM & 6/7ND
Tuần 8 4RG-Harmony Day
Tuần 9 Good Friday
Tuần 10 3JH & 3MP
Tuần 11 Sports Day 

(Thursday)

Assemblies
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TIN TỪ APRIM
Năm 2018, Giáo hội Công giáo đang tổ chức kỷ 
niệm Năm của Thanh niên với chủ đề, 
Mở Mang Kiến Thức cho sự lan Truyền Vui Thỏa. 
 
Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta có thể thay đổi 
mọi thứ" Đúng vậy! "Tiếng la hét đó đến từ 
những trái tim trẻ trung và thanh thản, không chịu 
đựng sự bất công và không thể cúi đầu trước 
một" văn hoá thờ ơ "và cũng không đưa đến toàn 
cầu hóa sự thờ ơ. Tiếng kêu khóc từ trong lòng 
của bạn! Ngay cả khi bạn cảm thấy, giống như 
tiên tri Giêrêmi, Đức Chúa Trời khuyến khích bạn 
đi đến nơi Ngài gửi cho bạn: "Đừng sợ, bởi vì t ở 
với anh em để giải phóng anh em" (Jeremiah 1: 
8). 
 
Một thế giới tốt hơn có thể được xây dựng cũng 
như là kết quả của những nỗ lực của bạn, mong 
muốn thay đổi của bạn và sự hào phóng của bạn. 
Đừng sợ nghe Chúa Thánh Linh đề nghị những 
lựa chọn táo bạo; đừng trì hoãn khi lương tâm của 
bạn yêu cầu bạn liều lĩnh theo Thầy. 
 

Thanh Niên và Những Mục Đích trong năm 
Năm của Thanh niên mời gọi nhà thờ bước vào 
cuộc đàm thoại về tầm quan trọng và sự hiện diện 
của cuộc sống của những người trẻ tuổi trong 
Giáo hội và xã hội. Nó kêu gọi sự đàm thoại và 
tham gia tích cực tập trung vào việc kết nối lại và 

* Xác nhận Chúa Thánh Linh trong công việc 
trong đời sống của những người trẻ tuổi, và 
những người trẻ tuổi hành động theo Chúa 
Thánh Linh  trong đời sống của Giáo Hội; và 
* Nâng cao phẩm giá của những người trẻ tuổi, 
đảm bảo một môi trường an toàn khỏi những 
tổn hại về thể xác, tinh thần. 
* Nhóm Thanh Niên tập trung vào việc đổi mới 
và tham gia của địa phương. 

Thánh Lễ, Phụng vụ & Cầu nguyện 
Thứ Năm, 8 Tháng Hai, Thánh Lễ, 6/7 NB & 
SM lúc11.30 sáng tại HộiTrường 
Thứ Bảy, 7 Tháng Hai, 3MS, Lễ cầu nguyện lúc 
2.30 trưa trong Lớp học 
Thứ Hai,  5 Tháng Hai, Lễ cầu nguyện 4BH lúc 
9.40 sáng trong Lớp học 
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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:  
Anne Blake 
Phone: 8258 2314  Facsimile:  8281 8287 
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
Fr Roderick O’Brien PP 

  Fr Shibu Jacob msfs 
  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    FebruaryFebruaryFebruaryFebruary    2018201820182018        (Year B)(Year B)(Year B)(Year B)    
    

5555thththth    SUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIME    

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 

 
Dear parishioners, 

Our Biggest and Best Parish 
 
I am happy to tell visitors and new parishioners that ours is the biggest and 
best parish in the Archdiocese of Adelaide. Let me explore what it means 
to be the biggest. Of course that is statistically true: our population is 
bigger than any other parish. (That is from the 2011 census: we haven’t got 
the results from 2016 yet.) Population-wise, we are almost as big as the 
whole of the Port Pirie diocese. 
 
One feature of our size is that we are served by a team of clergy. I am 
deeply grateful to have served in a team with Vietnamese, with an Indian, 
with a Pole, with a Filipino, and even an Aussie! Your clergy are 
multicultural, and that is a joy for me and a great benefit for my ministry. I 
continue to learn. Now I will be moving to a smaller parish where I will be 
the only clergyman. That will be different. 
 
The sheer size of the parish provides a deep reservoir of talent. We can be 
proud of our many music groups with different styles of music, our 
Eucharist ministers who speak many languages, our multi-national Green 
Team – the list can go on. We have people with a variety of education and 
technical training, and amazing skills to bring to the service of the parish.  
It is a joy to me to work with such talented people. Our Parish Pastoral 
Council and our Administration and Finance Committee are examples for 
us of the rich variety of talent which is available in a large parish.  I know 
that I can be part of each team, but I cannot do everyone’s job as well as 
they can, and this teaches me to be humble and supportive. (There is no 
room for a bossy know-all.) 
 
Sadly, with such a large parish, I cannot visit every parishioner. In fact, I 
cannot get to every parishioner who is in hospital or who has a crisis. I 
know many parishioners by face but not by name. This grieves me, and it 
humbles me to know my own limitations. Please forgive me for what I 
have failed to do – the task is simply too big!  
 
Blessings to all parishioners of the “biggest and best”! You have welcomed 
me over many years, you have helped me to flourish in pastoral ministry, 
and you always bring me closer to God. Thank you! 
 
 
 
 

Fr Roderick [1 February 2018] 
 

444 Tháng Hai 2018 (Năm B)

CHÚA NHẬT THỨ 5

Kính thưa các giáo dân, 
 

Giáo xứ lớn nhất và tốt nhất của chúng ta 
 
Tôi vui mừng nói với các du khách và giáo dân mới rằng chúng ta 
là giáo xứ lớn nhất và tốt nhất trong Tổng Giáo phận Adelaide. Hãy 
để tôi khám phá ý nghĩa của nó là lớn nhất. Tất nhiên điều này 
đúng theo thống kê: dân số của chúng ta lớn hơn bất kỳ giáo xứ 
nào khác. (Đó là từ cuộc Tổng điều tra năm 2011: chúng ta chưa có 
kết quả từ năm 2016) Dân số-khôn ngoan, chúng ta gần như lớn 
như toàn bộ giáo phận ở Port Pirie.  
Một tính năng của kích thước của chúng ta là chúng ta đang phục 
vụ bởi một đội ngũ giáo sĩ. Tôi rất biết ơn vì đã phục vụ trong một 
đội với người Việt Nam, với người Ấn Độ, với người Ba Lan, với 
người Phi Luật Tân, và ngay cả người Úc! Hàng giáo sĩ đa văn hóa, 
và đó là niềm vui cho tôi và là một lợi ích to lớn cho sứ vụ của tôi. 
Tôi tiếp tục học. Bây giờ tôi sẽ di chuyển đến một giáo xứ nhỏ hơn, 
nơi tôi sẽ là giáo sĩ duy nhất. Điều đó sẽ khác.  
Quy mô tuyệt vời của giáo xứ cung cấp một hồ sâu chứa tài năng. 
Chúng ta có thể tự hào về nhiều nhóm nhạc của chúng ta với các 
phong cách âm nhạc khác nhau, các giáo sĩ lo về Thánh Thể có thể 
nói nhiều thứ tiếng, Đội ngủ Xanh- quốc gia của chúng ta - danh 
sách này có thể tiếp tục. Chúng tôi có những người với nhiều 
chương trình giáo dục và đào tạo kỹ thuật, và những kỹ năng tuyệt 
vời để phục vụ cho giáo xứ. Thật là một niềm vui cho tôi khi làm 
việc với những người có tài. Hội đồng Mục vụ của chúng tôi và Ủy 
ban Tài chính và Quản Trị của chúng tôi là những ví dụ cho chúng 
ta về nhiều tài năng phong phú có sẵn trong một giáo xứ lớn. Tôi 
biết rằng tôi có thể là một phần của mỗi đội, nhưng tôi không thể 
làm công việc của mọi người cũng như họ có thể, và điều này dạy 
tôi cách khiêm tốn và hỗ trợ. (Không có chỗ cho một ông chủ biết 
tất cả) 
Đáng buồn thay, với một giáo đường lớn như vậy, tôi không thể đến 
thăm mọi giáo dân. Trên thực tế, tôi không thể đến được với tất cả 
các giáo dân đang ở trong bệnh viện hoặc đang gặp khủng hoảng. 
Tôi biết nhiều giáo dân khi nhìn khuôn mặt nhưng không nhớ tên. 
Điều này làm tôi đau lòng, và nó hạ thấp tôi để biết những hạn chế 
của riêng tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã không làm 
trọn- công việc đơn giản chỉ là quá lớn!  
Mong phước lành đến cho tất cả các giáo dân của sự "lớn nhất và 
tốt nhất"! Bạn đã hoan nghênh tôi trong nhiều năm, bạn đã giúp tôi 
phát triển trong mục vụ chăn bầ, và bạn luôn mang tôi đến gần 
Thiên Chúa.  
Cảm ơn bạn! 
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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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The easy way to 
raise funds for 
our school
To find out more visit 
creditunionsa.com.au/
scr-families

All members of the school community must consider their own circumstances and obtain their own advice before joining School Community Rewards. The school takes no responsibility for any advice or product 
provided by Credit Union SA Ltd. This information is general in nature and doesn’t take into account your own personal circumstances. It is important for you to consider the terms and conditions before acquiring any 
of our products or services to help you decide whether they are suitable for you. Conditions and fees apply. Lending criteria apply to all credit products. Products are issued by Credit Union SA Ltd except for insurance 
where the Credit Union acts as an agent for Allianz Australia Insurance Ltd AFSL 234708. Credit Union SA Ltd ABN 36 087 651 232, AFSL/Australian Credit License 241066, 400 King William Street, Adelaide SA 5000. 


