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Gia đình, học sinh & nhân viên thân mến, 

Tôi rất vui mừng được chia sẻ với quí vị 
những dữ liệu mới nhất về trẻ em trong 
trường của chúng ta và cách bố trí học 
tập của họ đang được theo dõi. Những gì 
quí vị có thể thấy từ Sơ Đồ này là khả 
năng học tập của trẻ em được phân bố 
đều. Điều này có nghĩa là trẻ em có thể 
tham gia vào việc học của mình một cách 
cân bằng, toàn diện. Điều này phù hợp 
với dữ liệu chúng ta đã có cho biết về 
học sinh ở trường chúng ta. 

Đang hoạt động ở mức 13% trên mức 
trung bình của Tiểu Bang Cam Kết về 
Nhận Thức. Biểu đồ cũng cho thấy rằng 

học sinh của chúng ta có một ý thức cao  
"thuộc về", "hy vọng và lạc quan" và "hợp 
tác". Nhờ cô Emily Quigley, người đã liên 
lạc với Đại Học Bristol để thu thập các dữ 
liệu này. 

Một yếu tố khác trong việc duy trì một 
trường học an toàn và hạnh phúc là mối 
quan hệ làm việc chặt chẽ giữa nhà 
trường và gia đình. Theo đó, tôi giới thiệu 
quí vị Những  Điều lệ dành cho cha mẹ 
có con học ở các Trường Công Giáo và 
yêu cầu quí vị đọc kỹ. 

Xin xem tiếp trên trang 2 và trang 3.
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Điều Lệ Cho Phụ Huynh trong Các Trường Công Giáo SA


Là thành viên giữa các thành viên của một giáo dân công giáo, cộng đồng các bậc phụ huynh:
*  Giá trị và tôn trọng Bản sắc Công giáo của trường học, mối quan hệ của nó với cộng đồng giáo 

xứ và sự biểu lộ phẩm chất Công giáo qua các nghi lễ, truyền thống, biểu tượng và sự dạy dỗ tín 
ngưỡng Công giáo.

*  Chủ động hỗ trợ sự tham gia của học sinh, và cam kết tham gia cá nhân, trong các nghi lễ Công 
Giáo, truyền thống và các chương trình tiếp cận của nhà trường.

*  Chia xẻ trách nhiệm về đức tin, sự phát triển tinh thần, xã hội và tình cảm của trẻ.
*  Người Cơ Đốc gương mẫu có giá trị trong lời nói và hành động với tất cả các tín hữu và các 

nền văn hoá trong cộng đồng trường học.
* Tôn trọng và đánh giá tốt trọng một cộng đồng đức tin và văn hóa sắc tộc.
* Góp phần vào một cộng đồng hòa nhập và thân thiện 

Với tư cách là người phối hợp trong việc giáo dục con cái mình, cha mẹ cần:

*  Giúp đở việc học của con em mình tại trường và tại nhà.
* Đóng góp vào cuộc sống của trường theo những cách phản ánh sở thích, kỹ năng, kinh nghiệm 

và năng lực của con em mình để làm như vậy.
* Tôn trọng và hỗ trợ chính sách của trường và các quy định.
* Tôn Tôn trọng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của lãnh đạo trường và giáo viên.
* Truy  cập thông tin và tài nguyên do trường cung cấp để hỗ trợ con em quí vị trong vai trò là nhà 

giáo dục chính cho con em mình.
* Hổ trợ sự hiện diện và đúng giờ của con em họ tại trường.
* Thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản phí và lệ phí một cách kịp thời, tuy nhiên nếu 

gặp khó khăn về tài chính chính, hãy đàm phán vớiHiệu Trưởng để được sắp xếp hợp lý.
* Đóng góp vào một nền văn hoá nơi đảm bảo sự riêng tư và bảo mật.
* Hành động tích cực ủng hộ con cái của họ.
* Đóng góp vào sự phát triển của môi trường khuyến khích sức khỏe cho học sinh, nhân viên và 

cộng đồng trường rộng lớn hơn.
* Nhận thức và hỗ trợ công việc của cơ quan quản lý của trường và các ủy ban liên quan.
* Đẩy mạnh và khuyến khích trách nhiệm tập thể để hỗ trợ về Điều lệ Của Phụ Huynh trong các 

Trường Công Giáo SA.

Trong việc giữ trách nhiệm trong các cộng đồng trường học Công giáo, những người phụ huynh 
lãnh đạo phụ trách:

* Là vai trò gương mẩu trong cộng đồng trường học bằng cách phản ánh các giá trị và đặc tính 
của trường.

* Làm việc hiệu quả với hiệu trưởng, nhân viên và cộng đồng trường rộng lớn hơn.
* Xây dựng và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng.

The federation of Catholic School Parent Communities (SA)
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MỘT THÔNG ĐIỆP CHO PHỤ HUYNH VÀ CÁC GIA ĐÌNH 

 Trong việc lựa chọn nền giáo dục công giáo cho con của mình, quí vị đã chọn môi 
trường giáo dục "hoạt động bởi đức tin Công Giáo và hợp tác với gia đình ... tạo 
cơ hội gặp gỡ cuộc sống đầy đủ, trong mọi khía cạnh cá nhân, tôn giáo, chính trị và 
nền văn hoá Phong Phú “


*  Phụ Chương này dành cho phụ huynh trong các Trường Công Giáo SA thừa 
nhận và cổ võ các vai trò khác nhau của phụ huynh là thành viên không tách rời 
của các cộng đồng trường Công Giáo:


* Phụ Huynh như là những người hợp tác.

* Phụ Huynh như những nhà giáo dục.

* Phụ Huynh như những người đưa ra quyết định.

* Phụ Huynh như những người học cuộc sống lâu dài

* Phu Huynh như những người Ủng hộ

* Phụ Huynh như những Nhà Lãnh Đạo và Gương Mẫu.


Các tuyên bố chủ chốt trong Các Điều Lệ sẽ nắm bắt được những cơ hội và trách 
nhiệm độc đáo đi cùng với các điều này.


* Cha mẹ là người giáo dục đầu tiên và tiếp tục của con họ.

* Tầm quan trọng quan trọng của quan hệ đối tác giữa cha mẹ, gia đình và trường 
học.

* Sự đóng góp mà các bậc phụ huynh làm ra bằng cách định giá sự công nhận của 
các trường Công Giáo và sự biểu hiện của một đặc tính Công Giáo.

* Trách nhiệm chung đối với sự phát triển tinh thần, tình cảm và xã hội của học sinh 
trong các Trường Công Giáo.

* Tầm quan trọng của mối quan hệ làm việc tích cực và xây dựng giữa cha mẹ, gia 
đình và trường học.

Điều Lệ Cho Phụ Huynh trong Các Trường Công Giáo SA
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Các Phụ 

Huynh và các 

ông bà  tham 

gia với học 

sinh tại 

Playgroup vào 

Thứ Năm 10 

Tháng Tám
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Một trong ba trụ cột của trường chúng ta 
là sự phát triển của Nhận Thức về Bản 
Sắc trong số học sinh của chúng ta. 
Chúng tôi muốn họ hiểu rằng họ là một 
phần của cái gì đó lớn hơn chính họ. 
Trong trường hợp này, họ là một phần 
của Cộng Đồng Học tập của chúng ta tại 
Holy Family. Mỗi người trong chúng ta 
đều tôn trọng lẫn nhau bằng cách ăn mặc 
phù hợp để đến trường. Trẻ em được 
yêu cầu mặc đúng Trường học Đồng 
phục. Nếu giáo viên lớp học nhìn thấy trẻ 
không có đồng phục chính xác mà không 
có một lời giải thích, họ sẽ liên lạc với gia 
đình bằng email hoặc thông báo bằng 
văn bản. Tương tự như vậy, tôi cảm ơn 
nhân viên nhà trường vì luôn luôn mặc 
quần áo phù hợp với nghề nghiệp. Tôi 
biết trẻ em và gia đình nhận thấy cách 
chúng ta hiện diện ở trường và tôi vui 
mừng đây là một đặc điểm của trường 
chúng tôi.
Đồng Phục Mùa Đông như sau:

NỮ:
Pinafore (Reception đến Lớpr 4);
Váy ngắn tới đầu gối (Lớp 5-7);
Áo dài tay màu kem có phù hiệu trường;
Cà Vạt;
Áo lạnh,

Vớtới mắc cá chân hoặc quaần dài bó 
màu đen.
NAM:
Quần tây đen có phù hiệu Holy Family;
Áo sođc tay dài có phù hiệu Holy Family.
Cà vạt;
Áo lạnh;
Vớ đen có sọc với phù hiệu Holy Family.

THỂ THAO: Nam/Nữ
Quần trackpants của Holy Family 
HoFamily zip jacket or rugby top;
Holy Family 
striped polo shirt;
White sport socks 
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Do thời tiết không tốt của chúng ta, 
chúng tôi đã không có được một vụ mùa 
tốt của rau cải vào mùa đông, nhưng 
chúng tôi đã có được trái dâu mùa đông 
đầu tiên của chúng tôi!

Trang trại cá
Kuyangai (trang trại cá của chúng tôi) tiếp tục phát 
triển và hiện đã lan rộng vào trung tâm STEAM với 
sự tập trung tuyệt vời vào hệ thống Murray Darling. 
Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm hồ cá và máy bơm 
hoặc các thiết bị aquaponic dưới bất kỳ hình thức 
nào để thích ứng với "trường học cá" đang phát triển 
và các sinh vật dưới nước khác. Nếu bạn có bất cứ 
điều gì bạn muốn quyên góp xin vui lòng cho chúng 
tôi biết và nếu nó giúp chúng tôi có thể sắp xếp nhận. 
Các thành viên trong gia đình được chào đón đến và 
đặc biệt vào các ngày Thứ Sáu hoặc Thứ Hai.

THẤY & NÓI
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CROSS COUNTRY CARNIVAL Thứ Năm 10 Tháng Tám

SAPSASA Girls Netball Thứ Sáu 11 Táng Tám

SAPSASA Boys Netball Thứ Sáu 11 Táng Tám

CASUAL CLOTHES DAY Thứ Sáu 11 Tháng Tám, đem tặng cac DVD

ICAS - Maths Thứ Ba 15 Thãng Tám

BOOK WEEK Thứ Hai 15 Tháng Tám đến Thứ Sáu 25 Thángg Tám

SCHOOL PHOTOS Thứ Ba 22 Táng Tám

BOOK WEEK DRESS UP DAY Thứ Sáu 25 Tháng Tám

SAPSASA Girls Football Thứ Sáu 25 Tháng Tám

BOYS SOCCER CARNIVAL Thứ Sáu 25 Tháng Tám

SPRING FAIR MEETING Thứ Tư 30 Tháng Tám (6.30pm - chào đón tất cả mọi 
người)
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 HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL       

Donations please! 
What about a spring clean?  We are happy to take donations of 
new items for the silent auction, main auction and new/used 
(2nd hand clothes etc.) items for the garage sale.  

Helpers needed... 
Helpers will also be required throughout the day or on Saturday 
21 October to set up the stalls etc. if you can support us with an 
hour or so on either day please let us know by emailing 
info@holyfamily.catholic.edu.au or telephone 8250 6616. 

Next Casual Clothes Day 
Please note change of date: Friday 11th August.  Students can 
wear casual clothes for a donation of Books/Games /Toys and 
DVD. (Please note NO SOFT TOYS) 

Sponsorship 
There are various sponsorship opportunities available. What a 
great way to showcase your business and support to the school! 
Should you wish to discuss this matter further, please contact 
the Principal, Kerry White on 8250 6616. 

SPRING FAIR UPDATE 

Casual Clothes Day 

Friday 11th August 

Please donate - Books / 
Games / Toys
 (no Soft Toys)

Friday 8 September
Gold Coin Donation

Friday 22 September 

Please donate a sealed packet 
of Lollies
( No Nuts)

Next Spring Fair Meeting
Wednesday 30th August at  

6.30pm in staff room
All welcome

This is a great attraction of the 
Fair. We have many Stall Holders 
exhibiting their wares from craft, 

cooking, jewellery to toys and 
cosmetics.

If you know anyone who may be 
interested in a stall please let 
them know this is happening.

Registration form available from 
www.holyfamily.catholic.edu.au  

RIDE PASSES 
Ride Passes are now for 
sale in the front office for 

$40. This pass will provide 
the children with unlimited 
rides during the times of 

2-5pm.  Ride passes must 
be pre-purchased and are 

available up to 20th October. 
Monster Cars not included

Sunday 22 October 2017 
11am to 8pm 

THÔNG BÁO VỀ SPRING FAIR 
Chúa Nhật 22 Tháng Mười 2017 

Từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối 

TRÒ CHƠI
Vé bán cho  các TRỜ CHƠI đã
Có sẵn tại Văn Phòng trường 
với giá $40. Vé này sẽ cung 
cấp cho trẻ em những lần chơi 
không giới hạn trong thời gian 
từ 2-5 giờ chiều. Vé chơi phải 
được mua trước và có sẵn đến 
ngày 20 Tháng 10.
Lái Xe Hơi Monster thì không 
bao gồm trong vé này.

Đây là một điểm thu hút lớn của 
Hội chợ. Chúng tôi có rất nhiều 
Giang Hàng triển lãm trưng bày 
nghề thủ công, nấu ăn, đồ trang 
sức cho đồ chơi và mỹ phẩm.
Nếu bạn biết có ai quan tâm 
muốn có 1 gian hàng hãy cho họ 
biết dùm. Mẫu đăng ký có sẵn: 
www.holyfamily.catholic.edu.au
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Photos
Chụp hình toàn trường vào Thứ ba 22 Tháng Tám.

Tất cả hoạc sinh phải MẶC ĐÚNG đồng phục Mùa 
Đông tính luôn các áo lạnh.

Chụp hình gia đình bắt đầu cùng ngày lúc 8.30 sáng.

Nếu quí vị chưa điền đơn chụp hình cho con em mình hãy đảm bảo rằng quí vị trả lại 
phong bì chụp ảnh của mình cùng với  tiền mặt bên trong.

VÀI THÔNG TIN DÀNH CHO QUÍ VỊ
2018 - là năm cuối cho các học sinh lớp 7
tại  Trường Công Giáo Holy Family 
Một lời nhắc nhở rằng năm tới là năm cuối cùng chúng ta sẽ có học sinh  Lớp 7 tại trường này. 
Đây là thời điểm tốt để quí vị suy nghĩ về trường trung học cho con của quí vị nếu chúng hiện 
đang học lớp 5. 

Nếu con của quí vị đang học lớp 5 (năm 2017), thì năm cuối cùng của họ tại Holy Family sẽ là 
năm sau (2018) và họ sẽ tốt nghiệp tiểu học. 

Xin hãy nghĩ đến việc ghi danh cho con em vào học trung học Lớp 7 vào năm 2019. 
Mọi thắc mắc xin vui lòng nói chuyện với nhân viên.

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;

• Trường xonglúc 3 giờ chiều, nếu quí vị KHÔNG THỂ đón con em mình lúc 3.10pm, thì họ cần 
vào trung tâm giữ trẻ 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.
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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 3
Học Kỳ 3 Trình Bày

Tuần 1 Leaders
Tuần 2 R/1EC and 5/6IB
Week 3 3/4MC & 5/6PN
Week 4 3/4SM & 5/6E
Week 5 R/1MS and 5/6MN
Week 6 R/1AM and 6/7NB
Week 7 2DH and 3/4BH
Week 8 2MP and 3/4CM
Week 9 R/1RV and 3/4DP
Week 10 Moon Lantern 

R/1JM and 5/6PA
Học Kỳ 4

Học Kỳ 4 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 2RS and 6/7JW
Week 3 2JH and 6/7RG
Week 4 R/1MR and 5/6DE
Week 5 R/1GC and 3/4MJ
Week 6 R/1TB and 3/4KC
Week 7 REQ and support 

classes
Week 8 Carols Night
Week 9 Year 7 Graduation

Assemblies
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Saint Mary của Thập Giá, MacKillop. 
 
Mary MacKillop sinh ra ở Melbourne (Australia) vào năm 1842 và qua đời 
tại Sydney vào ngày 8 Tháng Tám năm 1909. Bà đã lấy tên Thánh Mary 
của Thập Giá. Đáp ứng sự cô lập của các gia đình thuộc địa, bà đi tiên 
phong trong hình thức mới của đời sống tôn giáo để cung cấp việc giáo 
dục cho con cái của họ. Bà và các chị của bà đã chia sẻ cuộc sống của 
những người nghèo và lưu động, đặc biệt quan tâm đến những phụ nữ 
và trẻ em nghèo khổ. Bà được nhớ đến vì sự háo hức của bà để khám 
phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự, vì lòng bác ái của bà đối 
mặt với những tội lỗi, và vì sự tin tưởng bền bỉ của bà trong sự quan 
phòng của Đức Chúa Trời. 

Thánh Lễ, Cầu Nguyện & Lễ Phụng Vụ 
 
Buổi cầu nguyện của R/ GC, Thứ Tư,  16 
Tháng Tám, lú 9 giờ sáng, trong Lớp.  
 
Lễ Phụng Vụ của 3/4 MJ, Thứ Hai, 15 
Tháng Tám, lúc 2 giờ chiều, ltrong ớp 
học. 
 
Thánh Lễ Toàn Trường, Đức Mẹ Thăng 
Thiên, Thứ Năm, 17 Tháng Tám, lúc 
11:30 sáng trong Hội Trường John Paul 
11. 

Michael Urdanoff 
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:  
Lyra Angeles 
Telephone: 8258 2314 
Facsimile:  8281 8287 
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
Fr Roderick O’Brien PP 

  Fr Tran Quang Tong 
  Fr Francis Trinh Van Phat 
  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 
Coordinator: Damien Walker 8258 2314 
or 0423 914 675 
 

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 
 

 

13131313thththth    August 2017August 2017August 2017August 2017    (Year A(Year A(Year A(Year A))))    
    

19191919thththth    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 

 

A Week for Vocations 
 
Today our week of prayer for vocations comes to its conclusion, and I 
invite you to make this your special topic in prayer today. 
 
I meet many people who do not seem to have found their vocation, their 
calling from God. They may or may not have a job, but they have not 
discovered a calling that gives meaning to each day of their lives. They 
stumble along, sometimes unhappy, often bored and alienated. 
 
The schools of our parish from time to time seek new staff. Of course, our 
schools are looking for teachers who have a vocation (a calling) to teach. It 
is not just a job, with a payday at the end of it. And our parish had a special 
novena to ask the intercession of St Mary of the Cross MacKillop to 
support all the teachers of our parish. May God send us teachers who have 
discovered their vocation, and follow it with passion! 
 
There are women among us who reflect on the life of St Mary of the Cross 
MacKillop, and her commitment to follow her calling, even if there are 
crosses along the way. St Mary followed her call into religious life. There 
she found God, through the community of the Sisters of St Joseph, as a 
great leader, an educator, and as a formator. Mary was an extraordinary 
Australian, and we can encourage women who might want to follow in her 
footsteps. It is a powerful and privileged vocation. 
 
Some men among us may reflect on ordained ministry. This, too, is a 
calling. I cannot be a solo priest: I need to work out my vocation in the 
midst of a community of love and virtue. Patience might be the first virtue 
on the list, and I thank God for parishioners who are patient with me! 
Recently the Pilgrims Quest Press has published a booklet called Priests of 
Tomorrow: 12 men share their hopes, which tells the story of some of our 
seminarians seeking to discern their vocation. Copies are available at the 
back of St Augustine’s Church, or from me 
 
Pray for all vocations in our parish, whatever they may be! Pray for women 
and men called to special service in our Catholic Church through ordained 
ministry and religious life. Never give up on your beautiful prayers. 
 
 

 
 

Fr Roderick [8 August 2017 Feast of St Mary MacKillop] 
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Trong tuần thứ 5 (từ ngày 21 đến ngày 25 Tháng 8) của Học kỳ này chúng ta sẽ Kỷ niệm Tuần Sách Trẻ 
Em! 

Đó là thời gian yêu thích và rộng lớn của thư viện trong năm. 
Các học sinh rất thích thú trong thời gian này. Trong tuần chúng tôi có nhiều các hoạt động. 
Trong thư viện có triển lãm sách cho học sinh vào các giờ ăn trưa, dựa trên các sách đã được lựa chọn cho cuốn 
sách CBCA của năm! 

Thứ sáu, 25 Tháng Tám - Dress up day! (Hoá Trang) 
Để kỷ niệm ngày cuối tuần sách, nhân viên và học sinh có thể ăn mặc như là các nhân vật mình yêu thích từ một 
cuốn sách. 
Trong những năm qua chúng tôi đã có một số nhân vật hoàn toàn tuyệt vời bao gồm rồng, công chúa, tiên nữ, 
thỏ, minions, superheroes, cướp biển và nhiều hơn nữa. Đó là một cách tuyệt vời để kỷ niệm các câu chuyện 
như là một cộng đồng, và chúng tôi mời tất cả các bạn tham gia.

Tuần Sách 2017
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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 
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8  A u g u s t  2 0 1 7  
 
 
 
D e a r  F a m i l i e s ,  
 
 
O n  F r i d a y  8  S e p t e m b e r ,  t h e  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  o f  O L S H  w i l l  c e l e b r a t e  t h e  
annua l  Fea s t  o f  Our  Lady  o f  t he  Sac red  Hea r t .   Th i s  day  i s  a  ve ry  spec i a l  
da y  fo r  t he  OLSH commun i ty ,  a s  i t  h a s  a  l o n g  t r ad i t i o n ,  an d  i t  i s  a  t ime  
w h e n  w e  c o m e  t o g e t h e r  t o  c e l e b r a t e  ‘ l i f e  a n d  f a m i l y ’ ,  t h e  c o r n e r s t o n e s  o f  
t he  OLSH commun i ty .    
 
A s  a  f u t u r e  s t u d e n t  o f  O L S H ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  i n v i t e  y o u  t o  h e l p  ce l eb ra t e  
t h i s  day  and  we l come  you  t o  ou r  commun i ty .   Mass  w i l l  beg in  a t  9 . 0 0 am a t  
Rosa ry  Church ,  Ba rke r  S t ,  P ro s p ec t  an d  w i l l  co n c l u d e  a t  ap p ro x i ma t e l y  
10 .30am.    
 
I f  you  have  any  ques t i ons  o r  r eq u i r e  f u r t h e r  i n fo rma t i o n ,  p l ea s e  d o n ’ t  
he s i t a t e  t o  con t ac t  myse l f  a t  t h e  co l l eg e  o n  8 2 6 9 8 8 0 0  o r  
c a thy .mi l l ane@ol sh . ca tho l i c . edu . au  
 
We  hope  you  can  make  i t ,  a s  we  l ook  fo rwa rd  t o  c e l eb ra t i ng  w i th  you .    
 
 
K i n d  r e g a r d s  
 
 
 
 
C a thy  Mi l l ane  
L i t u rgy  Coord ina to r   
O L S H 
 
 
 
 
 
 

8 Tháng Tám năm 2017

Các gia đình thân mến,

Vào ngày Thứ Sáu, 8 Tháng Chín, nhân viên và học sinh của OLSH sẽ tổ chức Lễ Đức Mẹ 
Thánh Tâm Hằng năm. Đây là một ngày đặc biệt dành cho cộng đồng OLSH, vì nó có truyền 
thống lâu đời và đây là thời điểm chúng tôi cùng nhau tổ chức ăn mừng 'cuộc sống và gia đình', 
nền tảng của cộng đồng OLSH.

Là những học sinh tương lai của OLSH, chúng tôi muốn mời bạn đến để kỷ niệm ngày này và 
chào đón bạn đến cộng đồng của chúng tôi. Thánh Lễ sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại Nhà Thờ 
Rosary, Barker St, Prospect và sẽ kết thúc vào khoảng 10:30 sáng.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ  tại trường qua số 82698800 
hoặc cathy.millane@holh.catholic.edu.au

Chúng tôi hy vọng bạn có thể đến tham dự, như chúng tôi mong muốn tổ chức kỷ niệm ngày 
này cùng bạn. 

Trân trọng

mailto:cathy.millane@holh.catholic.edu.au
mailto:cathy.millane@holh.catholic.edu.au
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www.northerndistricts.baseball.com.au
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That’s it! There’s no need to return paper order
forms or payment receipt details to your school.

Head to scholastic.com.au/LOOP 
             or

Follow these easy steps!

LOOP
LOOP is the Scholastic Book Club 

Linked Online Ordering & Payment platform.

1   Simply grab your child’s Book Club catalogue and either SIGN-IN or REGISTER
your account.  

3   Click on ORDER and enter the item number from the Book Club catalogue.

 Looking for MORE product information? Additional content such as videos and downloads 
are available for select titles. Select your issue and enter the item number to view 
information on titles and some great resources, such as videos and reviews. 

4   All orders are linked directly to the school for submission to Scholastic. Books will still
be delivered to your child’s classroom if you order by the close date. 

It’s easy to order and pay online for your child’s Book Club order 
using your credit card. If your school is not yet in the LOOP, 

speak with your school’s Book Club Organiser.

2   Add your child’s fi rst name and last initial (so the school knows who the book is for),
then select your SCHOOL and your CHILD’S CLASS. 
Note: You can order for multiple children at once if they attend the same school.


