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Mến gửi các học sinh, gia đình và 
nhân viên, 
 
Tuần này, chúng ta chia tay một đồng 
nghiệp và người bạn thân yêu của 
chúng ta là cô Raelene Peremiczko, 
người đã qua đời vào Thứ Bảy tuần 
trước sau một căn bệnh kéo dài.  
 
Qua nhiều cách, Raelene là với gương 
mặt và tinh thần chào đón nhân cách 
hóa ngôi trường vĩ đại của chúng ta. 
Chúng tôi nói với các em rằng các em 
cần có một tư duy tăng trưởng và luôn 
luôn tin rằng các em có thể làm chủ 
được bất cứ điều gì mà các em đã suy 
nghĩ. Nếu trẻ em không thể thành thạo 
một nhiệm vụ, chúng ta khuyến khích 
các em các từ như “ Tạm thời tôi 
không thể làm được!” Raelene là như 
thế. Cô chưa bao giờ bị đánh bại và 
luôn triển khai vũ khí tuyệt vời nhất 
của mình: sự hiện diện và nụ cười của 
cô. Cô sẽ quyến rũ những người đang 
lo lắng, đang tức giận hoặc bối rối với 
tính chân thật và sự đồng cảm của cô. 
Hãy nghỉ ngơi trong hòa bình hỡi 
Raelene thân yêu!  
 
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Trường Apple Đặc Trưng 2018-2020 
Được công nhận vì sự đổi mới liên tục trong 
học tập, giảng dạy và môi trường học đường

 
 

Apple Distinguished School 2018-2020 
Recognised for continuous innovation in 

learning, teaching and the school environment 
 

 
• Our annual Spring Fair is being held on Sunday 21 October opening at 11am and concluding with 

fireworks at 8pm.  Come along for rides, craft stalls, sumptuous food court, games and lots of 
attractions. 

• While at the Fair, tour the Catholic Early Care and Learning Centre opening later this year 
providing 3 and 4 year old preschool education and care as a Long Day Care Centre. Call 0437 
620 153 to register your interest in the ELC 

• Accepting enrolments for Reception to Year 6 for 2019 and beyond. Call 8250 6616 to book a 
school tour 

 
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens SA 5107 

T: 8250 6616 
www.holyfamily.catholic.edu.au 

 

• Hội Xuân hàng năm của chúng tôi sẽ được tổ chức vào ngày 21 Tháng 
Mười, mở cửa lúc 11 giờ sáng (MIỄN PHÍ) và kết thúc với pháo hoa lúc 8 
giờ tối. Hãy đến cùng với các chuyến đi, các quầy hàng thủ công, khu ẩm 
thực tươi ngon, các trò chơi và nhiều điểm tham quan.. 

• Trong thời gian diễn ra Hội Chợ, hãy tham quan Trung Tâm Chăm Sóc 
và Giáo Cục Mầm Non mở cửa vào cuối năm nay, cung cấp dịch vụ giáo 
dục và chăm sóc trẻ mầm non 3 và 4 tuổi như một Trung tâm Chăm sóc 
Dài hạn. Hãy gọi số 0437 620 153 để đăng ký quyền lợi của quý vị trong 
ELC. 

• Chấp nhận ghi danh cho Lớp Reception đến lớp 6 cho năm 2019 và hơn 
thế nữa. Xin gọi số 8250 6616 để đặt một chuyến tham quan trường. 

71 Shepherdson Road, Parafield Gardens SA 5107 
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CHO THẤY VÀ TRÌNH BÀY
Chúng tôi chỉ cảm thấy cần phải chia sẻ sự 
sáng tạo tuyệt vời của một trong những học 
sinh  vô cùng tài năng của chúng tôi trong 
năm nay. Georgia Norman, một lần nữa lại 
khiến chúng tôi ngạc nhiên trước khả năng 
chia sẻ học tập của cô ấy một cách thông 
minh. Cô ấy đã tạo ra những mảnh yêu cầu 
tuyệt vời này. 

Một bản sao của một kinh thánh hoàn chỉnh 
với các biểu tượng và thông tin chi tiết cho 
Công Giáo. Cô cũng đã chế tạo một loại sơn 
nghệ sĩ tuyệt vời như một phần của câu hỏi 
của cô về 'ấn tượng'. Một bức tranh vải của 
riêng mình để đến !! 

Hãy tiếp tục theo dõi trong tuần thứ 10 khi cô 
ấy cũng hỏi "Tôi có thể có bao nhiêu không 
gian để thiết lập bản trình diễn của mình cho 
một cuộc điều tra thế giới cổ đại?" 

Emily Monaghan & Hayley Stam 
Giáo viên - 6 / 7MS
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SAPSASA 

Netball

Thứ Sáu ngày 17 Tháng Tám - Chúng tôi đã dành 
cả ngày với 9 vận động viên tuyệt vời tại lễ hội 
bóng rổ SAPSASA. 

Các cô gái đã thể hiện những kỹ năng tuyệt vời 
trong suốt cả ngày nhưng quan trọng hơn là họ thể 
hiện thái độ tích cực đối với sự phản đối, trọng tài 
của họ và hướng đến sự khích lệ và hỗ trợ khác 
cho từng thành viên trong tất cả các trò chơi họ 
chơi. 

Chúng tôi đã có một ngày đầy cấp tiếng ười và 
cạnh tranh tuyệt vời. 

Các cô gái của chúng tôi đã được đặt trong bộ 
phận "A" và họ chơi rất xuất sắc suốt cả ngày chỉ 
thua đội bất bại "East Para". Chúng tôi đã hoàn 
thành tổng thể đứng hạng nhì trong ngày. Họ đã rất 
hạnh phúc như năm ngoái mà Holy Family đã hoàn 
thành hạng tư nên đây là một sự cải thiện rất lớn! 

Một nỗ lực tuyệt vời của tất cả. Họ đại diện cho 
trường và bản thân họ rất tốt. Amanda và tôi tự hào 
dành cả ngày với họ. 

Emily Monaghan - Giáo Viên lớp 6/7  
Amanda Read - Nhân Viên Văn Phòng/Tài Chính
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Girls’ 
Football

Aolani in action 

Jasmin và tôi đã rất vui khi tham gia một nhóm 22 cô 
gái háo hức đến lễ hội Thi Đấu Banh Bầu Dục Nữ 
của SAPSASA . Cam kết của các cô gái để thử một 
điều gì đó mới mẻ đã truyền cảm hứng. Là một nhóm 
, chúng tôi quyết định tập trung  là được khuyến 
khích tinh khiết và tích cực cho ngày và kết quả theo 
sau khi chúng tôi đã đạt được hạng 3! 

Thật sự rất ấm lòng khi thấy họ ủng hộ nhau và rời 
khỏi cánh đồng và đại diện cho Holy Family trong 
một ánh sáng tích cực, tôn trọng và tài năng. 

Nhìn ra AFLW nữ sinh  HFCS của chúng ta đang trên 
con đường của họ! 

India Battifuoco - Giáo Viên
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Boys’ 
Football

Bóng đá nữ và bóng đá nam được chơi tại cùng địa điểm. Thật 
tuyệt vời cho cả các học sinh và nhân viên để có thể tham dự một 
lễ hội với nhau. Trong những dịp thường xuyên, chúng tôi đã cố 
gắng để đi và hỗ trợ lẫn nhau và tôi chắc chắn rằng đã được chào 
đón bởi các cầu thủ.. 

Có một số màn trình diễn tuyệt vời từ đội bóng của các chàng trai 
và mặc dù kết quả không hiển thị, nhưng sự cải thiện suốt cả ngày 
có thể thấy rõ ràng. Một ví dụ khác giải thích tại sao khả năng phục 
hồi lại thành công như vậy. 

Daniel Pearce - Giáo viên 
Nick Bartold - Giáo viên
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CÁC GIAN 
HÀNG HỘI 

XUÂN 
2018

Nếu bạn muốn kiếm thêm ít tiền vàmuốn  quảng cáo nghệ thuật / hoặc thủ công 
của bạn cùng một lúc, xin vui lòng hoàn tất biểu mẫu đăng ký của chúng tôi bằng 
cách nhấp vào liên kết bên dưới:

Stall Registration Form 

Mức giá rất hợp lý. Bàn và điện được cung cấp. Trong hội trường cho các quầy 
hàng thủ công. Liên lạc với Maria hoặc Roz theo số 8250 6616 nếu quý vị cần 
thêm thông tin.

http://www.holyfamily.catholic.edu.au/sf-craft-expo-reg/
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/sf-craft-expo-reg/
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CÁC TRÒ CHƠI LÁI XE 
Vé đi xe hiện đang được bán với giá $40 thông qua văn phòng trường HOẶC 
Ứng dụng QKR. Vé này sẽ cung cấp cho trẻ em các chuyến đi không hạn chế 
trong thời gian từ 2 - 5 giờ chiều. 

Vé đi xe phải được mua trước và hiện tại có sẵn để mua tại Vân Phòng 
Trường,chúng tôi sẽ đóng vào ngày Thứ Sáu 19 Tháng Mườ năm 2018. 

Vé đi xe sẽ được thu thập trong ngày từ khoảng 1 giờ chiều trở đi.

SPRING FAIR 
2018
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Chúa Nhật 21 Tháng Mười 
Chào đón Tất Cả Mọi Người 
Từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối 

Vào Cửa TỰ DO!

International Food

Live  
music

Fireworks 

8pm
Amusement 

rides

Toys /
Books 
DVD

Auction

Craft 
Expo Lollies

SPRING FAIR 
2018
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Holy Family students only 

                     


FRIDAY September 14th  
Held in the School Hall 

Receptions -Year 2 at 6pm - 7pm 
Year 3-7 at 7.15pm - 8.30pm 

$5 Entry 
Includes drink & snack 
PARENT CAFE OPEN 

    

CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH CỦA HOLY FAMILY

THỨ SÁU 14 Tháng Chín  
Được Tổ Chức Tại Hôi Trường cuả Trường


Lớp Reception - Lớp 3 từ 6 giờ chiều - 7 giờ tối

Lớp 4 - 7 từ 7:15 - 8:30 tối

$5 Vào Cửa

Tính luôn Nước & Thức Ăn chơi


PHÒNG CAFE MỞ CỬA  
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
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Trình Diễn  
Ban Hợp Xướng 

13 Tháng Chín

Đế
n và nghe 

chúng tôi hát!
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SEPTEMBER 2ND 2018 
We hope all your Families  
had a lovely Father’s Day 

THANK YOU

Father’s Day Raffle 

Congratulations 
to our Gift Basket

Winners

๏Matt Finn 
๏ Tori  Eddy 
๏ Sarah Shelley 
๏Rachel Haggerty 

Father’s Day Stall 
We hope all the Dad’s out there 

enjoyed their special Gifts 

to all our wonderful P&F
volunteers that helped at the 

STALL on Friday.
Your help is greatly 

appreciated

2 THÁNG CHÍN 2018

Chúng tôi hy vọng Gia Đình của quí vị đã có được


Một Ngày Lễ Phụ Thân Thật Đáng Yêu

SỔ SỐ CHO NGÀY 
PHỤ THÂN 

Xin Chúc Mừng Đến Những 
Người Trúng Các Rổ Quà 

*  Matt Finn 
* Tori Eddy 
* Sarah Shelley 
* Rachel Haggerty 

Gian Hàng Ngày Phụ 
Thân 

Chúng tôi hy vọng Các Người 
Cha đã rất vui với những Món 

Quà  
đăc biệt 

CẢM ƠN 
Đến tất cả những Phụ Huynh & 

Bạn Hữu  thiện nguyện đến giúp 
bán trong GIAN HÀNG vào  

Thứ Sáu vừa qua. 
Sự giúp đở của quí vị thật quí 

giá vô cùng và cho chúng tôi rất 
nhiều khích lệ. 
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Holy Family Playgroup  
Every Thursday 9am - 11am, Everyone is welcome    

Come and join us making friends, exploring, experimenting, gardening, cooking and creating 

Phone: 8250 6616 Email: kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

Holy Family Nhóm Chơi

Mỗi Thứ Năm từ 9 Giờ Sáng - 11 Giờ Sáng, chào đón tất cả mọi người 

Đến và tham gia cùng chúng tôi kết bạn, khám phá, thử nghiệm, làm vườn, nấu ăn và sáng tạo

Điện thoại: 82506616 Email: kelly.jphnston@holyfamily.catholic.edu.au
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Thi Đấu Bóng Bầu Dục Thứ Ba 11 Tháng Chín

Mặc tự do cho Hội Xuân Thứ Sáu 14 Tháng Chín- Tặng kẹo cho ngày Hội Xuân

Disco Thứ Sáu 14 Tháng Chín

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

HỌC KỲ 4 bắt đầu Thứ Hai 15 Tháng MườiI

Tặng cho Hội Xuân Thứ Năm 18 Tháng Mười - Cây, chậu, xin đóng góp 
hỗn hợp hoa cây trồng, cây cảnh  cho Hội Xuân

HỌC SINH ĐƯỢC NGHĨ Thứ Sáu 19 Tháng Mười
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 MON 1 October  TUE 2 October  WED 3 October  THU 4 October  FRI 5 October  

 

PUBLIC HOLIDAY 
 

Service closed 

 

 
Cooking & 
Craft!  We 
are making 

Cooking 
Monster cupcakes, Ninja 

start craft and 
having a 

chocolate 
game. 

 

Excursion 
 

We will be going to 
Splodge for a ‘messy 
monster sensory craft’ 

day travelling by private 
bus leaving at 10am 

returning at 2pm

 

 
Games Day! Kelly 

Sports will run a picnic 
sports day which 

includes water relays, 3 
legged race & tug-o-

war. 

 

It’s Slime Day! 
Rainbow and fluffy 

slime. 
Join us for a 
dodgeball 

competition. 
 

 

      

           

 MON 8 October  TUE 9 October  WED 10 October  THU 11 October  FRI 12 October  

 

Pancake Day! 
Let’s make blueberry, 
cinnamon and apple 

pancakes. Yum! 

 

Wheels Day 
Bring you scooter or bike.  

Please remember your 
helmet. 

 
Salad sandwiches for lunch 

 

Excursion 
 

We will be going to 
Imagination Play by 

private bus leaving at 
10am and returning at 

2pm 
 

. 

 

It’s Slime Day! Crunchy 
and Floam slime. 

Join us for a ‘golden 
child’ competition. 

 

Excursion 
Movie Day! Travelling to 

Gawler Cinemas by 
private bus leaving at 
11am and returning at 

2.30pm. 
$2 popcorn & drink deal 

(optional) 
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GIỮ TRẺ TRONG DỊP HÈ CỦA TRƯỜNG HOLY FAMILY

THÁNG MƯỜI 2018
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Assemblies
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
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TIN TỪ APRIM
Thứ Ba tuần trước, ngày 28 Tháng Tám,  là Lễ Kỷ 
Niệm của các vị thánh bảo trợ của Giáo xứ 
Salisbury, Saint Augustine of Hippo. 

Ghi nhớ Thánh Augustine 

Chúng ta nhớ cuộc đời và công việc của Thánh 
Augustine. Ngài sống từ 354 đến 430. Việc ghi nhớ 
của chúng ta đưa chúng ta trở lại hơn mười lần 
cuộc đời của tòa nhà hội thánh nhỏ bé của chúng 
ta. Augustine là một nhân vật thế giới, trong khi nhà 
thờ của chúng ta ở Salisbury không nổi tiếng lắm. 

Nhiều khía cạnh của cuộc sống và công việc của 
Augustine vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và tạo ra 
nhiều tranh cãi trong nhiều thế kỷ và thậm chí cho 
tới ngày nay. 

Một lý do tại sao tên của Augustine tiếp tục được 
biết đến là bởi vì ông là một nhà văn vĩ đại. Sản 
phẩm của Augustine, trước khi ông trở thành giám 
mục và sau đó trong nhiều năm làm Giám Mục tại 
Hippo ở Bắc Phi, là rất lớn và quan trọng. Lời thú 
tội của ông là một tác phẩm đáng kinh ngạc hiện 
đại. Gần đây, một nhà văn người Dominica, Aidan 
Nichols, đã viết một nghiên cứu về thần học của 
Joseph Ratzinger, nay là Giáo hoàng Benedict XVI. 
Nichols nói với chúng ta rằng Đức Giáo Hoàng 

Benedict đã bắt đầu các nghiên cứu thần học của 
ông cách đây hơn 50 năm bằng cách nghiên cứu 
về St Augustine. Đức Giáo Hoàng tiếp tục trích 
dẫn Augustine ngay trong cuộc đời ông. Ảnh 
hưởng của ông vẫn đang được Ngài cảm nhận. 

Chúng ta nhớ đến Augustine là một nhà văn, là 
một nhà triết học, nhưng cũng là một Giám mục 
trong những thời điểm rất khó khăn. Chắc chắn 
Thánh của giáo xứ chúng ta không phải là một 
thực thể không bị lãng quên, mà là một nhà lãnh 
đạo tiếp tục qua nhiều thế kỷ để tạo sức sống cho 
Giáo Hội. Ôi Thánh Augustine, xin cầu nguyện 
cho chúng tôi! 

Chương trình Bí tích 

Thứ Bảy này, ngày 8 Tháng Chín lúc 4 giờ chiều 
và Chủ Nhật, ngày 9 Tháng Chín lúc 10:15 sáng, 
sẽ là phiên họp tiếp theo của Chương trình Bí 
Tích Thánh Mark. Chủ đề là Phụng vụ Lời & Tìm 
cách của chúng ta qua Kinh Thánh. 

Lễ Phụng Vụ, Cầu Nguyện Buổi Sáng 
Thứ Năm,  13 Tháng Chín Lễ của Lớp 3MS & 
2SB, lúc 11.20 sáng, tại Trung Tâm 
Thứ Năm ngày 13 Tháng Chín, Lễ Phụng Vụ của 
1SA lúc  2.30 chiều, trong Lớp học 
Thứ Tư ngày 12 Tháng Chín,  Lễ Cầu nguyện 
Buổi Sáng, lúc 9 giờ sáng,của Lớp 5PP trong Lớp 
học 

Michael Urdanoff 
Trợ lý Hiệu trưởng /Danh Tính Công Giáo & Sứ 
Mạng Truyền Giảng 
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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 8258 2314  
salcath@tpg.com.au 
 

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 
 

   

        

9th September 2018  (Year B) 
    

23RD SUNDAY  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 

 

MIRACLES JESUS DID NOT PERFORM… 
 

 These days I find a lot of enraged write ups by Christians as to how badly 
we are depicted by media. Many express their exasperation and frustration 
through social media and other means. In the Bible, Jesus performed a lot of 
miracles. He healed people. He had power over nature. He even overcame death. 
In brief interactions, he radically altered people’s lives. However, in my search 
what surprised me are the miracles that Jesus did not do.  
 

 In Matthew’s Gospel (4:2) we find devil challenging Jesus, “If you are 
the Son of God, command these stones to become loaves of bread.” Jesus was 
just about to begin his mission.  If he had started off with a miracle, he would 
have been easily accepted and a huge sensation overnight.  Devil invites Jesus to 
perform a miracle to prove his claim. But Jesus refuses to go the devil’s way. 
What he did was unpretentious; on an ordinary day Jesus goes to the synagogue, 
reads the scripture (Luke 4:18-21), “The spirit of the Lord is upon me, He has 
anointed me to bring good news…” and says, “today this scripture has been 
fulfilled”. Jesus began his ministry in a simple manner. This requires enormous 
courage and Jesus had the courage and faith in the Father. How do we react when 
our identity as Christian is challenged?  Why do we lose our cool, when someone 
provokes us, when media tries to bad mouth us? Maybe we do not have the faith 
Jesus had? Can we get to be Christians who are rooted in the Word of God, rather 
than miracles and signs? Are we able to face denunciation with a smile rather 
than a frown on?   
 

 Again, as Jesus hung on the Cross, his divinity was mocked.  People 
wanted to see a sign from heaven, and their requests for a miracle emerged from 
severe lack of faith—they did not believe Jesus was who he said he was, and they 
would not believe him unless the God of the universe did what they asked, right 
then and there. As he hung there dying, Jesus, who was fully God, could have 
come down from that cross. Fully man, Jesus may have even been tempted by the 
prospect (Heb. 2:18). But he didn’t come down.  And those who passed by 
derided him, shaking their heads and saying, “Aha! You who would destroy the 
temple and rebuild it in three days, save yourself, and come down from the 
cross” (Mk. 15:29-32).  
 

  It required enormous self-control for Jesus to remain silent and stay there 
on the cross.  Jesus didn’t come down because the Cross had a purpose. The 
miracle of his survival would have undermined the greater miracle of his 
resurrection. Only one thing we need to remember, how we live our lives is 
more important than what others babble about us. How best to be a Christian is 
not computed by social mirror, but by the integrity in our conduct.    
 
Wishing you God’s Blessings,  
 

Fr. Shibu Jacob Msfs 

 

PHÉP LẠ CUẢ CHÚA GIÊSU KHÔNG PHẢI HOÀN THÀNH ... 

Những ngày này, tôi thấy rất nhiều những người viết tin tức giận dữ vì những 
người theo đạo Thiên Chúa bị ảnh hưởng nặng nề như thế nào. Nhiều người 
bày tỏ sự bực bội và thất vọng của họ thông qua phương tiện truyền thông xã 
hội và các phương tiện khác. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã thực hiện rất 
nhiều phép lạ. Ngài chữa lành mọi người. Ngài có quyền lực trên thiên nhiên. 
Ngài thậm chí còn vượt qua cái chết.  
Trong tương tác ngắn ngủi, Ngài đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mọi 
người. Tuy nhiên,  
trong tìm kiếm của tôi điều làm tôi ngạc nhiên là những phép lạ mà Chúa Giê 
Su không làm. 
Trong Tin Mừng Ma Thi Ơ (4: 2), chúng ta thấy quỷ dữ thách thức Chúa Giêsu, 
“: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.” 
Chúa Jêsus sắp bắt đầu sứ mệnh của mình. Nếu Ngài bắt đầu với một phép lạ, 
Ngài sẽ dễ dàng được chấp nhận và một cảm giác rất lớn qua đêm. Ma quỷ 
mời Chúa Giêsu thực hiện một phép lạ để chứng minh yêu sách của mình. 
Nhưng Chúa Jêsus từ chối đi theo con đường của ma quỷ. Những gì Ngài đã 
làm là khiêm tốn; vào một ngày bình thường Chúa Giêsu đi đến nhà hội, đọc 
thánh thư (Lu-ca 4: 18-21), “Thần của Chúa ngự trên tôi, Ngài đã xức dầu cho 
tôi để đem tin lành…” và nói, “hôm nay lời Kinh thánh đã được ứng nghiệm ”. 
Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của mình một cách đơn giản. Điều này đòi hỏi sự 
dũng cảm to lớn và Chúa Jêsus đã có can đảm và đức tin nơi Chúa Cha. Làm 
thế nào để chúng ta phản ứng khi danh tính của chúng ta là Kitô hữu bị thách 
thức? Tại sao chúng ta đánh mất đi dũng cảm của chúng ta, khi ai đó khiêu 
khích chúng ta, khi phương tiện truyền thông cố gắng nói xấu chúng ta? Có lẽ 
chúng ta không có đức tin mà Chúa Jêsus đã có? Chúng ta có thể trở thành 
những Cơ đốc nhân được bắt rễ trong Lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải 
là phép lạ và dấu hiệu? Chúng ta có thể đối mặt với sự tố cáo với một nụ cười 
thay vì hơn một cái cau mày? 
Một lần nữa, khi Chúa Giêsu bị treo trên Thập Tự Giá, thần tính của Ngài đã bị 
chế giễu. Mọi người muốn nhìn thấy một dấu hiệu từ trên trời, và yêu cầu của 
họ về một phép lạ xuất phát từ sự thiếu đức tin nghiêm trọng - họ không tin 
Chúa Jêsus là người như Ngài đã nói, và họ sẽ không tin Ngài trừ khi Thiên 
Chúa của vũ trụ làm những gì họ hỏi , ngay bây giờ ngay lúc này. Khi Ngài chết 
ở đó, Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời trọn vẹn, có thể đã đi xuống từ thập tự giá 
đó. Hoàn toàn là con người, Chúa Jêsus có thể bị cám dỗ bởi nhứng lời của 
quần chúng (Hê-bơ-rơ 2:18). Nhưng Ngài đã không bước xuống. Và những 
người đi ngang qua đã quấy rầy Ngài, lắc đầu và nói, "Aha! Các ngươi sẽ phá 
hủy đền thờ và xây lại nó trong ba ngày, hãy tự cứu mình, và hãy bước xuống 
từ thập tự giá ”(Mc 15: 29-32). 
Nó đòi hỏi sự tự chủ rất lớn để Chúa Jêsus giữ im lặng và ở đó trên thập tự 
giá. Chúa Jêsus không xuống vì Thánh Giá có một mục đích. Phép lạ của sự 
sống còn của Ngài sẽ làm suy yếu phép lạ lớn hơn của sự sống lại Ngài. Chỉ 
có một điều chúng ta cần phải nhớ, làm thế nào chúng ta sống cuộc sống của 
chúng ta là quan trọng hơn những gì người khác lảm nhảm về chúng ta. Cách 
tốt nhất để trở thành Cơ đốc nhân không được tính bằng gương xã hội, mà bởi 
tính toàn vẹn trong hành vi của chúng ta. 
 
Chúc các bạn nhận được phước lành của Đức Chúa Trời,  
Cha Shibu Jacob Msfs 

9 Tháng Chín 2018 (Năm B)

CHÚA NHẬT LẦN THỨ 23 THỜI GIAN BÌNH THƯỜNG



� �

� Thứ Sáu 7 Tháng Chín 2018

Quần áo đã mượn: 

Nếu con quý vị đã mượn bất kỳ vật dụng quần áo nào 
từ Văn Phòng Dịch Vụ Học Sinh, xin vui lòng trả lại 
chúng khẩn cấp. 

Những vật dụng này là cần thiết để hỗ trợ các trẻ khác vì vậy nếu quí 
vị có thể vui lòng giặt sạch và đem trả  lại cho Văn Phòng ngay, hầu 
chúng tôi có thể tiếp tục giúp đỡ cho các học sinh của chúng tôi. 

Cảm ơn quí vị đã làm việc chung.

VÀI THÔNG DÀNH CHO QUÍ VỊ

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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Gemini Netball Club 
Inc.  

 
 

VACANCIES  -  ALL GRADES 
 

Summer Season   2018/19 
SPORTS VOUCHER REGISTERED CLUB 

 

To register go to club’s website and click on  
“get involved” tab and then player registration tab  

 
Players required for the following grades: 

· 9 and under  (MALE & FEMALE) 
· 11 and under  (MALE & FEMALE) 

· 13 and under 
· 15 and under 
· 17 and under 

· Seniors – open age 
Date of birth taken as at 31/12/18  

 
If you are interested in playing summer season 2018/19 

REGISTER ONLINE NOW!!!! 
You can contact club via club’s website: 

 

www.gemini.sa.netball.com.au 
 

Contact tab has email details 
 

All inquiries will be responded to asap.  CHECK JUNK MAIL!!!! 
 

All relevant information is available on website— 
eg: training times, fees, uniform etc 

 
Club and Team Registrations have to be organised and  

submitted to association in the coming weeks 
 
 

RING MARGARET  0414641063 
 

DON’T DELAY REGISTER NOW!!!!! 
 
 

Your co-operation is greatly appreciated 
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