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Kính gửi các gia đình, học sinh và nhân viên, 

Tôi xin nồng hậu chào đón  tất cả mọi người trở lại trường  
đặc biệt là các học sinh và gia đình  mới của Holy Family 
trong Học Kỳ này. 

Thời hạn này, chúng ta đang tận hưởng Thời gian nghỉ 
giải lao sớm hơn một chút vào lúc 10 giờ 20 sáng thay vì 
thời gian trước đó là 11 giờ sáng. Các lớp học đã thay đổi 
thời gian ăn trái cây và thói quen tập thể dục để phù hợp 
với các mốc thời gian mới. 

Chúng tôi quan tâm đến ý kiến của bạn về thời gian của 
trường và các dịch vụ trước và sau giờ học mà chúng tôi 
cung cấp tại Holy Family. Tôi sẽ gửi email cho bạn về một 
cuộc khảo sát ngắn để thu thập ý kiến của bạn ngay hôm 
nay. 

Điều gì tạo nên một ngôi trường tốt? 
Nhà tâm lý học Erik Erikson nói nếu bạn muốn hiểu một 
nền văn hóa, hãy nghiên cứu Vườn Ươm Cây của họ. 
Chương Trình Học Tập Sớm của chúng tôi phản ánh 'các 
phương pháp sư phạm ' chảy qua  của trường chúng ta 
và cộng đồng đang phục vụ. Có ba khía cạnh cơ bản của 
công việc chúng tôi: 

Suy nghĩ của chúng tôi- Tất cả trẻ em đều có thể thành 
công, trẻ em học bằng cách làm, chúng tôi khao khát tất 
cả trẻ em phát triển và trở thành những người kiên cường 
học tập của chính chúng; 

Hiệu suất của chúng tôi-Chúng tôi cho phép trẻ em lựa 
chọn, giáo viên phản ánh về việc giảng dạy của họ và 
cung cấp môi trường học tập có liên quan và hỗ trợ như 
đồng xây dựng kiến thức với trẻ em; 

Tính toàn vẹn và sự chăm sóc của chúng ta- Chúng ta 
có những điều tích cực vô điều kiện đối với con cái của 
chúng t, những người lần lượt xây dựng mối quan hệ tích 
cực với những người khác bằng cách sử dụng thực hành 
phục hồi. Các em tìm cách chăm sóc thế giới tự nhiên 

thông qua việc tạo cây, tái chế và công việc của chúng 
trong trang trại cá của chúng ta. 

Cách giảng dạy hiệu quả tốt của chúng tôi chắc chắn sẽ 
khiến trẻ đễ dàng cảm thấy trong lớp học, tại Ban Chấp 
Hành Trường và trực tuyến với tư cách là thành viên của 
các cộng đồng học tập toàn cầu khép kín như “Nhóm 
hành động toàn cầu”. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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CHO THẤY & KỂ LẠI

Trong Học Kỳ này, chúng tôi sẽ sử dụng các sản phẩm từ vườn 
aquaponics của chúng tôi để phát triển các đất trong và bên ngoài vườn 
để tạo ra một thị trường hữu cơ. 

Vào các buổi sáng Thứ Sáu, chúng tôi sẽ đem ra và yêu cầu cho chút 
quyên góp để mang các sản phẩm về nhà bao gồm củ cải đường, rau 
mùi tây, bạc hà, cà chua và nhiều hơn nữa. 

Beth Hawkes 
Giáo viên
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Tình Nguyện Viên tại Trường Holy Family 

Các tình nguyện viên đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ em và 
thanh thiếu niên hợp tác với các nhân viên của các trường Công Giáo. Tình nguyện 
viên giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục chất lượng cho trẻ em và thanh 
thiếu niên của chúng ta và hỗ trợ các trường Công Giáo để thúc đẩy các giá trị rút 
ra từ truyền thống Công Giáo về đức tin để chuẩn bị cho học sinh tham gia tích cực 
hơn trên thế giới. 
  
Điều quan trọng là sự tham gia và tham gia của bạn trong trường học của chúng tôi 
là bổ ích và một kinh nghiệm cùng có lợi. Các tình nguyện viên cung cấp hỗ trợ cho 
nhà trường theo nhiều cách như đi theo trong các buổi du ngoạn, giúp trong căng 
tin, thư viện và đọc sách với các em. Là một phần của cộng đồng mở rộng của 
chúng tôi và ủng hộ cam kết bảo vệ và chăm sóc tất cả trẻ em và thanh thiếu niên 
và sự an toàn của tất cả nhân viên, tất cả các tình nguyện viên được yêu cầu có 
giấy Chứng Nhận Hiện Tại Hợp Lệ từ Cơ Quan Cảnh Sát và hoàn thành phần 'Ứng 
Phó đối với Lạm Dụng và Bỏ Bê: Giáo Dục và Chăm Sóc '(RAN-EC) ‘Các tình 
nguyện viên có thể làm Trên mạng trực tuyến'. 
  
Nếu bạn muốn tình nguyện giúp tại Holy Family, xin vui đến lấy mẫu đơn từ văn 
phòng trường bao gồm các hướng dẫn để hoàn thành việc đào tạo bảo vệ trẻ em 
trực tuyến. 
  
Đơn xin Chứng Nhận từ Cảnh Sát sẽ được nhân viên văn phòng giúp bạn hoàn 
thành nhưng bạn sẽ cần phải trình bày 100 điểm nhận dạng. Khi các tình nguyện 
viên nhận được giấy chứng thật rử từ Cảnh Sát và việc này có giá trị trong 3 năm. 
Xin lưu ý rằng thời gian xem xét chuẩn sẽ là khoảng 30 ngày, tuy nhiên trong các 
trường hợp phức tạp hơn, quá trình xem xét có thể mất 12 tuần.
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Trình Diễn Âm Nhạc - 13 Tháng Chín
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Ngày mặc tự do Thứ Sáu 3 Tháng Tám-giúp 1 đồng tiền cho Hội Xuân

Cross Country Carnival Thứ Năm 9 Tháng Tám

SAPSASA Girls Netball Thứ Sáu 10 Tháng Tám

SAPSASA Boys Football Thứ Sáu 10 Tháng Tám

Tuần SÁCH Bắt Đầu 20 Tháng Tám

CHỤP HÌNH Toàn Trường Thứ Ba 21 Tháng Tám

Ngày Hoá Trang Tuần SÁCH Thứ Sáu 24 Tháng Tám

Spring Fair Donation Thứ Sáu 31 Tháng Tám - tặng sách cho Hội Xuân

Gian Hàng Ngày Phụ Thân Thứ Sáu 31 Tháng Tám

SAPSASA Girls Football Thứ Sáu 31 Tháng Tám

SAPSASA Boys Soccer Thứ Sáu 31 Tháng Tám

Spring Fair Donation Thứ Sáu 14 Tháng Chín - Toys/Games/DVD Donation for 
Spring Fair

Ngày Cuối của HỌC KỲ 3 Thứ Sáu 28 Tháng Chín lúc 3 giờ chiều

HỌC KỲ 4 Bất Đầu Thứ Hai 15 Tháng Mười

Ngày Cuối của HỌC KỲ 4 Thứ Sáu 14 Tháng Mười Hai lúc 3 giờ chiều
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MUSIC ASSEMBLY 
 
Congratulations to the students who were involved in our annual Music showcase in week 
10. We have a high level of musical talent here at Holy Family and it was fantastic to see 

such inspiring performances from all. Thank you to our instrumental teachers for their hard 
work and dedication in preparing the students. It was wonderful to see the audience getting 

involved and supporting their peers! 
 

 

NGÀY HỘI ÂM NHẠC 
Xin chúc mừng những học sinh đã tham gia chương trình biểu diễn âm nhạc 
thường niên của chúng ta trong tuần 10. Chúng ta có các tài năng âm nhạc cao ở 
Holy Family và thật tuyệt vời khi thấy những màn trình diễn đầy cảm hứng đó. Xin 
cảm ơn các thầy cô giáo của chúng ta vì sự chăm chỉ và cống hiến của họ trong 
việc chuẩn bị cho học sinh. Thật tuyệt vời khi thấy nhiều khán giả tham gia và ủng 
hộ cho đồng nghiệp của họ!
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Bốn học sinh của chúng tôi đã có trãi niệm được 
cuộc sống sinh viên tại đại học gần đây, khi họ 
tham dự một ngày hội nữ STEM tại UniSA - 
Mawson Lakes. Sau một bài nói chuyện đầy cảm 
hứng của Tiến sĩ Jason Armstrong, người quản lý 
Trung tâm Công Nghệ Brisbane của Boeing, các 
cô gái đã tham gia vào các nhiệm vụ Khoa Học, 
Toán và Công Nghệ khác nhauvà  thường xuyên 
làm việc với các học sinh từ các trường khác.

Hầu hết các buổi chiều đã được sử dụng cho 
thiết kế, làm các dụng cụ và sau đó làm ra một 
tên lửa nước.

Họ cũng viếng thăm Planetarium và thưởng thức 
bữa trưa tuyệt vời do UniSA cung cấp.

Thầy Andy Elder

Các Cô Gái của Holy Family tại UniSA
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HỘI SÁCH 
Năm nay, để kỷ niệm tất cả những bài đọc tuyệt vời mà học sinh của chúng ta tham gia, chúng ta 
sẽ tổ chức một hội sách tại Holy Family. Học sinh sẽ có cơ hội để xem một loạt các cuốn sách 
trong ngày học, và chúng tôi nhiệt liệt mời các gia đình và bạn bè đến thăm hội trước và sau giờ 
học. Đây là một cơ hội tuyệt vời để phát triển thư viện nhà của quí vị. 

Ngày: Thứ Tư Tuần 5 – Thứ Hai Tuần 6 
Thời Gian: 8:00am – 8:50am and 2:30pm – 3:30pm  
Điạ Điểm: Phòng Parent café (trong Thư Viện)

Tuần Sách
Trong tuần Thứ 5 (từ 20 Tháng 
Tám đến  24 Tháng Tám) của 
học kỳ này, chúng ta sẽ tổ chức 
Tuần Lễ Sách cho học sinh!

Đây là thời gian yêu thích 
trong thư viện của chúng tôi 
trong năm và được các học 
sinh yêu thích rộng rãi. Trong 
tuần, chúng tôi có các hoạt 
động trong thư viện cho học 
sinh vào giờ ăn trưa, dựa trên 
những cuốn sách đã được lọt vào danh sách CBCA của năm!

Thứ Bảy ngày 24 Tháng Tám  - Ngày Hóa Trang!
Để chào mừng cuối tuần, các nhân viên và học sinh  có thể ăn mặc như những nhân vật yêu thích của họ từ 
một cuốn sách. Trong những năm qua chúng tôi đã có một số nhân vật tuyệt vời tuyệt vời bao gồm cả 
rồng, công chúa, nàng tiên, thỏ, tay sai, siêu anh hùng, cướp biển và nhiều hơn nữa. Đó là một cách tuyệt 
vời để kỷ niệm câu chuyện với tư cách một cộng đồng và chúng tôi mời tất cả các bạn tham gia.

Tin Từ Thư Viện
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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  Nhi Đồng (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 3
Học Kỳ 3 Trình Bày
Week 1
Week 2 Leaders
Week 3 2TD & 4RG
Week 4 6/7ND & 1SA
Week 5 6/7HM & 1EN
Week 6 6/PN & REQ
Week 7 6/7JW & 1EF
Week 8 6/7NB & RAM
Week 9 TRUNG THU 2IB & 4RG
Week 10 6/7SM & RGC

Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 2SB & 5HN
Week 3 3MS & 5DP
Week 4 3MP & 5CM
Week 5 3JH & 5PP
Week 6 1MR & 4AE
Week 7 1JM & 4BH
Week 8 Ca Nhạc Giáng Sinh
Week 9 Lễ Ra Trường của  6/7

Trình Bày Sinh Hoạt
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P&F Information 

NEXT P&F MEETING 
Friday 3rd August at 2pm 

Please be aware that to volunteer in the P&F 
for any school events you do need a current 
Catholic Police Check clearance. 

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

Volunteers Induction Pack 

The  P&F 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

What’s on Term 3  
• SCHOOL PHOTOS - 21st August 
• BOOK WEEK - Week 5 

• 24th August Friday Dress Up 
• FATHERS DAY STALL - Friday 31st August 
• DISCO - TBA  

• FESTIVAL CHOIR PERFORMANCE 

• Entertainment Ctr Thursday 13th Sept 

OPEN NEXT 
FRIDAY ASSEMBLY BOOK WEEK 

Friday 24th August 

The Parent Cafe
Located next door to the resource center
A great place to wait, catch up with other 
parents and have a cuppa in warmth and 

comfort.

FREE COFFEE/TEA  
Nut Free Cakes & Biscuits are welcomed to 

share with a tea or coffee

P&F NEWSLETTER 2018
Term 3 Week 1
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Thứ Sáu này, 3 Tháng Tám sẽ là Lễ Kỷ Niệm 
Thánh Dominic. Dưới đây là một số sự thật thú vị 
về ngài. 

Saint Dominic sinh năm 1170 tại Calaruega, 
Castile, Tây Ban Nha, thuộc một gia đình quý tộc. 
Rất sớm ông đã được quyết định rằng Dominic nên 
có một sự nghiệp trong Giáo Hội. Năm hai mươi 
lăm tuổi, ngài được sắc phong và nhận nhiệm vụ. 
Vị tuyên úy sống dưới sự cai trị của Thánh 
Augustine, và sự tuân thủ nghiêm ngặt đã cho vị 
linh mục trẻ kỷ luật rằng ông đã thực hành và giảng 
dạy cho người khác suốt cuộc đời của mình. 

St Dominic là người sáng lập ra thứ tự 
Dominica và ngày lễ của ông là ngày mùng 
3 Tháng Tám. St Dominic có một tình yêu 
học tập và từ thiện. Ông rao giảng vì hòa 
bình và thể hiện sự tôn trọng lớn lao đối với 
quyền của phụ nữ. Ông cũng có một tình 
yêu lớn lao đối với Đức Mẹ Maria, mẹ của 
Chúa Giêsu. Cũng giống như St Dominic 
thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả mọi 
người, chúng ta hãy cố gắng tôn trọng lẫn 
nhau và tôn trọng sự khác biệt của nhau. 
Saint Dominic mất năm 1221. 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BÍ TÍCH 

Mến gời các Phụ Huynh và Giám Hộ, 

Xin nhớ rằng cô Louise thì có mặt tại trường 
vào mỗi  Thứ Năm từ 8:30 sáng trong sân 
trường để có thể cung cấp các chi tiết về Lễ 
Bí TÍch cho những ai muốn tham gia. 

Nguyện Chúa ban phước cho quí vị, 
Louise, Diane, Joyce & Michael 

Thánh Lễ, Phụng Vụ & Cầu Nguyện Buổi 
Sáng 

Thứ Tư, ngày 1 Tháng Tám,Lễ  Phụng vụ của 5PP 
lúc 9 giờ sáng. 

TIN TỪ APRIM
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BECOMING CATHOLIC 
SALISBURY CATHOLIC PARISH 

Belonging   Behaving    Believing 

RITE OF CHRISTIAN INITIATION OF ADULTS 

Information  Sessions 

In the new building meeting room 

Thursday August 16th 

4pm-5pm 

Or 

Saturday August 18th 

7pm-8pm 

Who is invited? 
• Anyone wanting to learn more about becoming Catholic. 
• Baptised as a child and would like to complete the Sacraments. 
• Married to a Catholic but not Catholic yourself. 
• Child attends Catholic School. 
• Marrying a Catholic. 
• Child being baptised but not Catholic yourself. 

Community members who would like to join the RCIA Team would be welcome.  
For more information contact the Parish leaders. 

Fr Shibu or Lorraine Thalbourne 

82582314 

7pm - 8pm

4pm - 5pm

TRỞ THÀNH TÍN ĐỒ CÔNG GIÁO 
GIÁO XỨ CÔNG GIÁO TẠI SALISBURY 

Thuộc Về ,  Hành Xử,  Tin Tưởng 

NGHI THỨC KHỞI ĐẦU KI TÔ GIÁO CỦA NGƯỜI LỚN 

Các Phiên Họp về Thông Tin 
Trong phòng họp mới xây dựng  

Thứ Năm ngày 16 Tháng Tám 
4 giờ chiều - 5 giờ chiều 

Hoặc là 
Thứ Bảy ngày 18 Tháng Tám 

7 giờ tối - 8 giờ tối 

Những ai được mời? 

• Bất cứ ai muốn tìm hiểu thêm về việc trở thành người 
Công Giáo. 
• Báp Tem khi còn là một đứa trẻ và muốn hoàn thành các 
Bí Tích. 
• Kết hôn với một người Công Giáo nhưng không phải là 
Công Giáo. 
• Trẻ em theo học trường Công Giáo. 
• Kết hôn với một người Công giáo. 
• Trẻ em chịu phép báp têm nhưng không phải là chính 

Công giáo. 

Các thành viên cộng đồng muốn tham gia Nhóm RCIA sẽ 
được chào đón. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với các 
lãnh đạo Giáo xứ sau: 

Cha Shibu hoặc Lorraine Thalbourne
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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   
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob msfs  PP 
  Fr Saminathan (Sam) Arockiasamy  
  Fr Francis Trinh Van Phat   
  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 
 

   

        

22229999thththth    JulyJulyJulyJuly    2018201820182018        (Year B)(Year B)(Year B)(Year B)    
    

17171717THTHTHTH        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 before Vigil Mass 5:15pm-5:45pm 

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

The Bible and I 

St. Jerome, the famous translator of the Latin Vulgate Bible, said that "Ignorance 
of Scripture is ignorance of Christ".  

The Vatican Council II has stated: 
 

“ The Church has always venerated the divine Scriptures just as she venerates the 
body of the Lord, since, especially in the sacred liturgy, she unceasingly receives 
and offers to the faithful the bread of life from the table both of God's word 
and of Christ's body”. (DV 21) 
 

And we read from the Bible:                                                                                                  
"For the word of God is living and active" (Heb. 4:12) and "it has power to build 
you up and give you your heritage among all those who are sanctified" (Acts 
20:32; see 1 Thess. 2:13). 
 

There is always a hunger for the Bible - Word of God.                                                           
Some statistics                                                                                                                
Recently, it’s reported: during this Soccer World Cup, fans have smuggled into 
Russia 600.000 Bibles.   
 

The Bible is a best-seller of all time. According to Guinness World Records as of 
1995, the Bible is the best-selling book of all time, with an estimated 5 billion 
copies sold and distributed. Another estimate for the Bible is 2.5 billion copies 
sold. The Qur'an is also widely reported to be one of the most printed and 
distributed books worldwide, with billions of copies believed to be in existence; 
one estimate is 3 billion copies sold.                            
 

How many languages is the Bible in?                                                                                                
The United Bible Societies in October 2011 said that there were 469 languages 
with a complete Bible, and 2527 with at least some portion of Scripture translated.                                          
In spite of the bans and the persecution the Bible still enjoys the greatest 
popularity of any book ever produced in human language. Although atheistic, the 
Chinese government has allowed the distribution of more than 50 million Bibles 
in their country. The government couldn’t stop the supply of Bibles so they 
decided to slow it down by restricting the allowed number.  
 

The Bible’s popularity is not based on clever marketing, cultural trends or 
legislation. It is based on the desire to know God - The Holy One. 
 

A quote: “It is impossible to govern the world without God and the Bible.” --
George Washington  
 

For our reflection: "The Word of God is alive and powerful and will 
accomplish whatever the Lord desires." (Heb 4:12 & Isaiah 55:11).                                                          
                                                                                                                              
(To be continued) 
 
 

Fr Francis 

Kinh Thánh và tôi 

Thánh Jerome, một dịch giả nổi tiếng của Kinh Thánh Vulgate Latinh, nói 
rằng "Sự chối bỏ  Kinh Thánh là sự thiếu hiểu biết về Chúa Kitô".Công đồng 
Vatican II đã tuyên bố: 
“Giáo Hội đã luôn tôn kính Thánh Kinh ngay như tôn kính thân thể của Chúa,  
Đặc biệt là trong phụng vụ thiêng liêng, đã không ngừng nhận và dâng hiến 
cho các tín đồ bánh sự sống từ blời Chúa và thân thể của Đấng Christ. ”. 
(DV 21). Và chúng ta đọc từ Kinh thánh: 
"Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm" (Hê-bơ-rơ 4:12) và " 
Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là 
giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết 
thảy những người được nên thánh. " (Công vụ 20:32;) xem 1 Tê-sa-lô-ni-ca 
2:13). 
Luôn luôn có một cơn đói về Kinh Thánh - Lời của Đức Chúa Trời.  
Một số thống kê 
Gần đây, nó được báo cáo: trong thời gian này World Cup bóng đá, người 
hâm mộ đã nhập lậu vào Nga 600.000 quyển Kinh Thánh. 
Kinh Thánh là cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Theo sách kỷ lục 
Guinness vào năm 1995, Kinh Thánh là cuốn sách bán chạy nhất mọi thời 
đại, với khoảng 5 tỷ bản được bán và phân phối. Một ước tính khác cho Kinh 
Thánh là 2,5 tỷ bản được bán ra. Qur'an cũng được báo cáo rộng rãi là một 
trong những cuốn sách được in và phân phối nhiều nhất trên toàn thế giới, 
với hàng tỷ bản được cho là tồn tại; một ước tính là 3 tỷ bản được bán. 
Kinh Thánh có bao nhiêu ngôn ngữ? 
Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2011 cho biết có 469 ngôn ngữ 
với một Kinh Thánh hoàn chỉnh, và 2527 với ít nhất một phần Kinh Thánh 
đã được dịch. Bất chấp những lệnh cấm và cuộc đàn áp, Kinh Thánh vẫn 
thích sự phổ biến lớn nhất của bất kỳ cuốn sách nào từng được sản xuất 
bằng ngôn ngữ của con người. Mặc dù vô thần, chính phủ Trung Quốc đã cho 
phép phân phối hơn 50 triệu Kinh Thánh ở đất nước của họ. Chính phủ 
không thể ngừng cung cấp Kinh Thánh để họ quyết định làm chậm lại bằng 
cách hạn chế số lượng được phép. 
Sự phổ biến của Kinh Thánh không dựa trên tiếp thị thông minh, xu hướng 
văn hóa hay pháp luật. Nó được dựa trên ước muốn biết Thượng đế - Đấng 
Thánh. 
Trích dẫn: “Không thể cai trị thế giới mà không có Đức Chúa Trời và 
Kinh Thánh.” - George Washington 
Đối với sự phản chiếu của chúng ta: "Lời của Đức Chúa Trời là sống động 
và mạnh mẽ và sẽ hoàn thành bất cứ điều gì Chúa muốn." (Hê-bơ-rơ 4:12 và 
Ê-sai 55:11).  Cha Francis. 

29 Tháng Bảy 2018 (Năm B)

CHÚA NHẬT THỨ 17
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VÀI THÔNG 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 vui đề xừ dụng!
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The School Dental Service is a Child Dental Benefits Schedule provider. 
 

Call us now for an appointment! 
 

Your local clinic is:  
Phone:  

www.sahealth.sa.gov.au/sadental 
 

 

 
 

                               

                     

                                                                                                                                                   

 

   

 

 

 

 

 

 

Keep your kids smiling 

SA Dental Service 
 

 
Dental care is FREE for ALL babies, preschool and most children under 18 years 

at School Dental Service clinics. 
The School Dental Service is a Child Dental Benefits Schedule provider. 

 
Call us now for an appointment! 

 
Your local clinic is: Salisbury Community Dental Clinic 

Phone: 8250 9254 
www.sahealth.sa.gov.au/sadental 

 

A Girls Secondary Catholic College from Year 7 - 12             496 Regency Road Enfield SA Australia 5085             8269 8800             www.olsh.catholic.edu.au

O U R  L A D Y  O F  T H E  S A C R E D  H E A R T  C O L L E G E ,  E N F I E L D

O L S H  C O L L E G E 
T O U R S

Tuesday 31 July, 9:30am and 5:30pm
SUBJECT SELECTION FOCUS

Discover our unique range of subject offerings and how we 
tailor our timetable to suit the individual needs of students. 

To book or request a tour, phone 8269 8800 or visit www.olsh.catholic.edu.au

ENROL NOW FOR 2019 & BEYONDFor All Girls

Khám Răng thì được MIỄN PHÍ cho TẤT CẢ trẻ em, học sinh Tiểu Học, 
và những em dưới 18 tuổi tại các Trung Tâm Nha Khoa của Trường. 
Dịch vụ nha khoa của trường là một nơi cung cấp Dịch Vụ Nha kKoa 

dành cho Trẻ Em. 
Xin gọi chúng tôi để làm hẹn! 

Trung Tâm Nha Khoa khu vực là: Salisbury Community Dental Clinic 
Điện thoại: 82509254 

www.sahealth.sa.gov.au/sadental
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