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Các Gia Đình, Học Sinh và Nhân Viên thân 
mến,

Xin chúc mừng đến toàn thể cộng đồng về 
cách thức tràn đầy năng lượng mà quí vị 
đang chuẩn bị cho Hội Chợ Xuân vào Tháng 
Mười.

Như thường lệ, sẽ có một vài đổi mới trong năm nay. Một tính năng 
đối với các vé  Raffle mới sẽ được tiến hành trực tuyến trên mạng với 
một nửa giá trị của vé được trao giải thưởng.

Buổi gây quỹ gây quỹ mới của chúng ta tại Hội Chợ Xuân năm 
nay sẽ là một chương trình xổ số chia ra 50-50 .
Split 50-50 vận hành một hệ thống tích hợp công nghệ hàng đầu thế 
giới và cung cấp trách nhiệm giải trình để đáp ứng Cơ Quan Điều tiết 
vé Raffle của Chính phủ Nam Úc, Dịch vụ Khách Hàng và Kinh 
Doanh.
Hệ thống phát triển gần đây của họ thay thế cho thời gian truyền 
thống tiêu thụ giấy dựa trên hệ thống xổ số với các giao dịch kỹ thuật 
số ghi lại với thông tin cập nhật trong thời gian thực tại. Người tham 
gia có thể dễ dàng truy cập thông tin này từ điện thoại di động của họ 
và màn hình hiển thị cũng sẽ hoạt động trong ngày.
Ý tưởng về một người giành 50% tổng doanh số bán vé xổ số với số 
tiền thu được sẽ hỗ trợ cộng đồng Công Giáo Holy Family là một sáng 
tạo thú vị.

Trọn Gói vé (1 vé cho $2, 3 cho $5, 10 cho $10, 40 vé cho $20 và 125 
vé  cho $50) có sẵn và có thể mua bằng  tiền mặt từ người bán vé số  
của chúng tôi vào ngày này hoặc có thể mua trước qua thẻ tín dụng 
trực tuyến.

Nếu mua bằng tiền mặt vào ngày này một văn bản xác nhận với số vé 
của bạn sẽ được gửi đến điện thoại di động của bạn.
Nếu mua trực tuyến, vui lòng lưu ý rằng có khoản chi tiêu thẻ tín dụng 
tối thiểu là $20 nhưng bạn có thể mua một khoản tiền vé gói nhỏ hơn 
với giá trị còn lại trong tín dụng để sử dụng sau.

Chúng tôi hy vọng bạn thích trải nghiệm xổ số mới này.

Vẽ sẽ diễn ra tại Hội chợ Xuân vào Chủ Nhật 22 Tháng 10 lúc 8 giờ 
tối.
(Người tham gia không cần phải có mặt tại thời điểm sổ số và người 

chiến thắng sẽ được thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại)

Chúng tôi hy vọng bạn thích trải nghiệm về xổ số mới này.
Bạn có muốn mua vé bây giờ để hỗ trợ Trường Công Giáo Holy 
Family?
Bạn muốn tham gia vào cuộc đua của chúng tôi bất kể bạn có mặt hay 
không?
Vậy xin  bấm vào http://platform.split50-50.com.au để đăng ký thông 
tin của bạn và mua vé trực tuyến.

Nghệ  Sĩ trong trường chúng ta.
Vào Học Kỳ tiếp theo, chúng ta sẽ có một nghệ sỹ đến thăm và làm 
việc trong trường. Tên anh là Martin Pascoe.
Martin là nhà báo và nhà làm phim tài liệu được công nhận cũng như 
nghệ sĩ ca sĩ và diễn viên ca nhạc thành công. Martin là diễn viên gốc 
Bản địa đầu tiên với Công ty Nhà hát Thanh niên Nam Úc tại 
CARCLEW. Anh cũng là người Thổ Dân đầu tiên tốt nghiệp có bằng 
Cử Nhân Văn Học về Báo chí của Học Viện Công Nghệ Hoàng gia tại 
Melbourne và nhận được Giải thưởng Truyền Hình  Liên Hiệp Quốc 
cho một câu chuyện trong đài ABC về các Thanh Niên Bản địa.
Năm nay, anh đã biểu diễn trong dịp Lễ hội Adelaide Cabaret cũng 
như tại cuộc thi NAIDOC Ball hàng năm được tổ chức tại Hilton 
Hotel năm 2017.
Bộ phim tài liệu gần đây nhất của Martin Pascoe là “Cissie" đã được 
trình chiếu lần đầu tiên trên NITV (Kênh 34) trong một tuần của bộ 
phim nhiều tập"Our Story".
"Cissie" kể về câu chuyện của  Cissie Cabillo, người bị buộc phải rời 
khỏi nhà của mình ở Darwin do sự tàn phá do trận cuồng phong 
Cyclone Tracey gây ra. Cissie đã sống ở Adelaide và phim tài liệu kể 
câu chuyện về những kinh nghiệm sống ở đây và đặc biệt là sự hỗ trợ 
mà cô nhận được từ trường Cao Đẳng Cabra trong việc giáo dục gia 
đình cô.
Một trong những bộ phim của Martin cũng được chiếu trong tuần này 
"Symbol of Strength" là một tài liệu ngắn về nguồn gốc của thổ dân  - 
bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng nó được thiết kế và tạo ra ở 
Adelaide và lần đầu tiên  ở Tarndanyangga (Victoria Square). Cả hai 
bộ phim này đều có thể xem trên SBS On Demand.
Martin Pascoe là một nghệ sĩ văn hoá trong khu nhà ở hiện đang tham 
gia vào các Trường Công giáo ở Nam Úc. Với sự hỗ trợ của Nhóm 
CESA ATSI Education, anh chia sẻ 
kinh nghiệm của mình như một nhà 

làm phim tài liệu với các nhân viên 
và sinh viên.

Trân trọng
KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG



� �

� BẢN TIN  THỨ SÁU                           22 THÁNG  CHÍN  2017

CHO THẤY VÀ THUẬT LẠI

Mug Cakes 
Chúng tôi đã có rất nhiều ý kiến về bánh mug của chúng tôi, 
chúng tôi đã làm điều này như là một phần học về đơn vị, sự 
hay đổi Không thể hồi phục và Thay đổi từng phần trong khoa 
học. Các học sinh mang  ly của mình và chúng tôi sử dụng bột 
mì nổi và các em rất hào hứng để nhìn thấy bánh nở to. Học 
sinh của chúng tôi cũng đã chuyển đổi các biện pháp công 
thức đvề cách đo lường bằng muổng. Công thức thì không xử 
dụng trứng và sữa. Một công thức tuyệt vời sử dụng kiến thức, 
toán học và khoa học.

Mel Martin 3/4MJ

Tự làm các ổ bánh mì dinh dưỡng 
cho buổi ăn trưa là một phần 

trong ngày Học Hỏi Ngoài Trờ.



� �

� BẢN TIN  THỨ SÁU                           22 THÁNG  CHÍN  2017



� �

� BẢN TIN  THỨ SÁU                           22 THÁNG  CHÍN  2017

 



� �

� BẢN TIN  THỨ SÁU                           22 THÁNG  CHÍN  2017

VẮNG MẶT

Phụ huynh của đứa trẻ vắng mặt tại trường vì bất cứ lý do nào phải thông báo cho nhà trường 
bằng điện thoại qua số. 8250 6616 hoặc email absent@holyfamily.catholic.edu.au. Khi trẻ rời khỏi 
trường trong giờ học, phụ huynh / người chăm sóc phải báo cáo với văn phòng trường và điền 
thông tin vào sổ đăng ký / đăng xuất (nằm trên ipad). Nếu một học sinh vắng mặt hơn 3 ngày, 
phụ huynh phải hoàn thành mẫu đơn “Học Sinh Nghĩ Học / đi học" từ văn phòng trường hay trên 
trang mạng của trường.

Nếu bạn cần gửi email đến các địa điểm / khu vực cụ thể trong trường, xin vui lòng sử dụng các 
địa chỉ được liệt kê dưới đây để gửi tới nhiều người đảm bảo phản hồi và / hoặc theo dõi:

canteen@holyfamily.catholic.edu.au - Canteen
uniformshop@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au - Uniform Shop
info@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au - General (persons receiving will forward as necessary)
ohsc@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au - Out of School Hours Care

mailto:canteen@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:uniformshop@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:info@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:ohsc@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:canteen@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:uniformshop@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:info@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
mailto:ohsc@holyfamily.holyfamily.catholic.edu.au
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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC
Lời nhắc nhở rằng học sinh cần phải mặc Đồng Phục Mùa Hè cho Học Kỳ 4 và hiện 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 4

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.

Nếu quí vị đã bỏ đồ đạc cũ để bán và muốn lấy lại bất kỳ mặt hàng nào khibị từ chối, xin vui lòng cho 
chúng tôi biết bằng cách gọi điện thoại vào cửa hàng đồng phục hoặc để lại tin nhắn trong văn phòng. Chúng 
tôi sẽ giữ các vật phẩm bị từ chối trong một thời gian ngắn sau đó nếu không có liên lạc được thì các vật 
dụng sẽ được hủy bỏ.

Áo thun thể thao sẽ không còn được chấp nhận để bán như đồng phục cũ.

Mở Cửa trong 
holidays 

Thứ Năm 
12 Tháng Mười 
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OUTDOOR CLASSROOM DAY Thứ Năm 21 Tháng Chín

CASUAL DAY Thứ Sáu 22 Tháng Chín - cho kẹo(sealed bags)

SPRING FAIR MEETING Thứ Tư 27 Tháng Chín (6.30 tối-chào đón tất cả mọi 
người)

CASUAL DAY Thứ Ba 17 Tháng Mười - donate plants, seeds

PUPIL FREE DAY Thứ Sáu 20 Tháng Mười

PUPIL FREE DAY Thứ Ba 7 Tháng Mười Một
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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
Week 1 Leaders
Week 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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Chúa Nhật- Công Bằng Xã Hội 
Kinh doanh của mọi người: Phát triển một nền kinh tế toàn 
diện và bền vững
Chúa Nhật  ngày 24 Tháng Chín là kỷ niệm Chúa Nhật Công 
Bằng Xã Hội. Đức Thánh Cha Francis đã kêu gọi một hệ thống 
kinh tế đặt người đàn ông và phụ nữ vào trung tâm. Một hệ 
thống đáp ứng nhu cầu của mọi người và công bằng và bền 
vững.
Thánh Phanxicô lên án các cấu trúc kinh tế coi con người là 
những yếu tố sản xuất, bị ném đi nếu chúng không được xem 
là có ích hoặc hiệu quả.
Hơn thế nữa, Tuyên bố Công lý Xã hội Công Giáo Úc năm 
2017-18 có tiêu đề "Kinh doanh của mọi người: Phát triển một 
nền kinh tế toàn diện và bền vững". Lời kêu gọi của Đức Tồng 
Giám Mục về một nền kinh tế dựa trên công lý và đưa ra phẩm 
giá và sự bao hàm cho mọi người.
Úc đã trải qua một phần tư thế kỷ tăng trưởng kinh tế liên tục, 
nhưng lợi ích của tài sản này đã không được phân phối như 
nhau. Với nạn thất nghiệp, thiếu nhà cửa và người nghèo, 
Bishop kêu gọi tất cả người Úc đoàn kết và xây dựng một nền 
kinh tế dựa trên sự đoàn kết thực sự với những người dễ bị tổn 
thương nhất. Họ tin rằng công lý phải được xây dựng thành 
nền tảng của cộng đồng chúng ta và kinh doanh có thể làm việc 
vì lợi ích của mọi người, không chỉ cho các cổ đông. Do đó, 
những người bị loại trừ và dễ bị tổn thương phải có tiếng nói 
trong quá trình ra quyết định. Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta 
sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan, vì lợi ích của tất 
cả và của hành tinh chúng t đang sống.

Saint Vincent DePaul
Một người giúp những người ở bên lề là Saint Vincent DePaul. 
Vào Thứ Tư, ngày 27 Tháng 9 là ngày lễ Saint Vincent DePaul 
sinh tại Pouy, Gascony, Pháp vào năm 1580 của một gia đình 
nông dân. Ông học về nhân văn, và thần học tại Toulouse. 
Vincent được thụ phong linh mục vào năm 1600 và ở lại 
Toulouse làm trợ giảng trong khi tiếp tục học riêng. Mang lại 
cho Marseilles một di sản, ông đã trở lại bằng đường biển vào 
năm 1605 khi hải tặc Thổ Nhĩ Kỳ bắt ông và đưa ông tới Tunis. 
Ông đã được bán như một nô lệ, nhưng ông đã trốn thoát năm 
1607 với ông chủ của mình, một người m chuyển đổi.
Ông thành lập hội nghị bác ái đầu tiên cho sự trợ giúp người 
nghèo. Ông đã lãnh đạo các phái đoàn nông dân và gần như 
khắp mọi nơi sau mỗi nhiệm vụ này một hội nghị bác ái được 
thành lập để giúp đỡ người nghèo. Một ngôi nhà được mua nơi 

Vincent thành lập Bệnh viện. Kinh nghiệm đã nhanh chóng tiết 
lộ cho Thánh Vincent rằng việc tốt lành được thực hiện bởi các 
sứ mệnh tại các địa điểm của đất nước không thể kéo dài trừ phi 
có những linh mục để duy trì nó.

Saint Vincent tiến hành các hội nghị giáo hội đã hoàn thành 
công việc của các chủng viện đào tạo linh mục. Kể từ năm 1633, 
mỗi Thứ Ba Thánh Vincent đã tổ chức những khóa tu học cho 
những giáo dân cũng như linh mục.

Ước tính trong 20 năm qua của cuộc đời Thánh Vincent, mỗi 
năm thường xuyên có hơn 800 người, hoặc hơn 20.000 người 
trong tất cả. Những khóa tu này đã đóng góp một cách mạnh mẽ 
để truyền bá tinh thần Kitô hữu trong quần chúng.

Vincent de Paul đã thiết lập các Nữ Giới của Từ thiện và những 
phụ nữ đã tham gia cùng họ đã sẵn sàng mang tiền, quà tặng của 
họ và sẵn sàng đến thăm người nghèo. Họ lần đầu tiên được 
phân phát lẻ tại các khu vực khác nhau nơi các hội nghị được 
thành lập và khi cần thiết sẽ được chăm sóc. Năm 1634 phụ nữ 
quyết tâm chăm sóc người bệnh và người nghèo từ 20.000 đến 
25.000 mỗi năm họ cũng đã đến thăm các nhà tù. Đó là nhờ họ 
mà ông đã thu được những khoản tiền lớn mà ông đã phân phối 
để giúp đỡ tất cả người nghèo và người bệnh.

Tổ chức từ thiện của St Vincent không chỉ giới hạn ở đất nước 
Pháp Paris, Qua sự chăm sóc, các tô súp được phân phối hàng 
ngày cho 15.000 hoặc 16.000 người tị nạn hoặc xứng đáng và 
nghèo; 800-900 phụ nữ trẻ được che chở; trong giáo xứ duy 
nhất của Thánh Phaolô, các Nữ Dòng Bác ái đã làm và phân 
phối súp hàng ngày cho 500 người nghèo, bên cạnh đó họ phải 
chăm sóc từ 60 đến 80 người bị bệnh. Hiệp hội hiện có mặt tại 
132 quốc gia.
(Theo Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo)

LễCầu Nguyện & Phụng Vụ
Thứ Năm, 28 Tháng 9, R / 1MS, Lễ Phụng vụ, lúc 9 giờ sáng. 
Trong Phòng học
Thứ Năm, ngày 28 tháng 9, REQ, 9 giờ sáng tromh Phòng học

Michael Urdanoff (APRIM)

TIN TỪ APRIM



� �

� BẢN TIN  THỨ SÁU                           22 THÁNG  CHÍN  2017

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
Phone: 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: 
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 

 

24242424thththth    SeptemberSeptemberSeptemberSeptember    2017201720172017    (Year A(Year A(Year A(Year A))))    
    

22225555thththth        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, 
 

Everyone’s Business: Developing an Inclusive and Sustainable Economy 
 

The annual Social Justice Statement issued by the Australian Social Justice 
Council gives us an opportunity to reflect not only on our individual search 
for justice, but also the search for justice in our social structures. Copies of 
the statement are available at the back of St Augustine’s church, or you can 
go on-line to http://www.socialjustice.catholic.org.au/publications/social-
justice-statement-2017-18.  
 
As a Catholic community, we have much experience of seeking to achieve 
individual justice in our lives. Of course, we often fall short, but that is part 
of the experience of sin in our individual lives. At the same time, we also 
want to achieve justice in our world, in our structures, in our institutions, 
and in our societies. When introducing the publication of the Compendium 
of the Social Doctrine of the Church, Cardinal Martino wrote: 

“Transforming social realities with the power of the Gospel, to 
which witness is borne by women and men faithful to Jesus Christ, 
has always been a challenge and it remains so today at the 
beginning of the third millennium of the Christian era. The 
proclamation of Jesus Christ, the “Good News” of salvation, love, 
justice and peace, is not readily received in today’s world, 
devastated as it is by wars, poverty and injustices. For this very 
reason the men and women of our day have greater need than ever 
of the Gospel: of the faith that saves, of the hope that enlightens, of 
the charity that loves.” 

Yet many people, even Catholics, would not be fully aware of the richness 
of the social teaching of the Catholic Church, both in Australia and 
internationally. Here in Australia our annual social justice statements are a 
practical resource, and a witness to our deep concern. 
 
Younger parishioners who are attuned to questions of justice may find this 
statement especially helpful. I especially commend to them to find out more 
about social justice, to get in touch with our experience, and to join with 
their sisters and brothers to achieve a world of justice and love.  
 

 
 

Fr Roderick [20 September 2017] 
 

Kính thưa các giáo dân,
Kinh doanh của mọi người: Phát triển một nền kinh tế toàn diện và bền vững
Tuyên bố Công lý Xã hội hàng năm do Hội Đồng Công Bằng Xã Hội Úc ban hành 
cho chúng ta cơ hội để phản ánh không chỉ về việc tìm kiếm công lý một cách cá 
nhân mà còn tìm kiếm sự công bằng trong các cấu trúc xã hội của chúng ta. Các 
bản sao của bản tuyên bố có sẵn ở mặt sau của nhà thờ St Augustine, hoặc bạn có 
thể lên mạng để http://www.socialjustice.catholic.org.au/publications/social- 
justice-statement-2017-18.
Là một cộng đồng Công giáo, chúng ta có nhiều kinh nghiệm tìm kiếm sự công 
bằng cá nhân trong cuộc sống của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta thường nói ngắn, 
nhưng đó là một phần của kinh nghiệm về tội lỗi trong cuộc sống cá nhân của 
chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng muốn đạt được công lý trong thế giới của 
chúng ta, trong cấu trúc của chúng ta, trong các thể chế và trong xã hội chúng ta. 
Khi giới thiệu về Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội, Đức Hồng y Martino 
đã viết:
"Thay đổi các thực tại xã hội bằng sức mạnh của Tin Mừng, mà các chứng nhân 
được phụ nữ và nam giới trung tín đối với Chúa Giêsu Kitô, luôn là một thử thách 
và nó vẫn tồn tại đến ngày nay vào đầu thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô 
giáo. Lời loan báo của Chúa Giê Su Ky Tô, "Tin Mừng" về sự cứu rỗi, tình yêu, 
công lý và hòa bình, không dễ dàng nhận được trong thế giới ngày nay, bị tàn phá 
bởi chiến tranh, đói nghèo và bất công. Vì lý do này, đàn ông và phụ nữ trong thời 
đại chúng ta có nhu cầu cao hơn bao giờ hết Tin Mừng: về đức tin cứu độ, với hy 
vọng soi sáng, về tình bác ái yêu thương. "
Tuy nhiên, nhiều người, ngay cả người Công giáo, cũng không nhận thức được 
đầy đủ về sự phong phú của giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, cả ở Úc và 
trên toàn thế giới. Ở Úc, các báo cáo về công bằng xã hội hàng năm của chúng tôi 
là một nguồn tài liệu thực tiễn và là một chứng minh cho mối quan tâm sâu sắc của 
chúng ta.
Những giáo dân trẻ hơn được hòa hợp với các vấn đề công lý có thể thấy lời 
tuyên bố này đặc biệt hữu ích. Tôi đặc biệt khen ngợi họ để tìm hiểu thêm về công 
bằng xã hội, liên lạc với những kinh nghiệm của chúng tôi, và cùng với các chị em 
của họ để đạt được một thế giới của công lý và tình yêu.

Cha Roderick (20 Tháng Chín 2017

24 Tháng Chín 2017 (Năm A)
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Laptops
Máy tính xách tay là một công cụ tuyệt vời cho học sinh. Dưới đây là 
một số mẹo để chăm sóc chúng:
• Đừng ăn hay uống gần laptop;
• Giữ cẩn thận trong các khu vực an toàn;
• Để trong các nưi khô (ví dụ đừng để gần bồn rửa chén);
• Đừng đi bộ với laptop đang mở.
• Đừng chạy khi đang cầm laptop;
• Luơn luơn phải để vỏ bảo và đừng phá hủy nó.

Cảm ơn nhiều.

ĐỒNG PHỤC:
• Xin quí vị vui lòng có thể kiểm tra xem con của quí vị có cầm nhầm đồng phục hay không. Đôi khi 

các em đã lấy nhầm lẫn các đồng phục khác.
• Nếu con của bạn đã mượn đồng phục trường xin hãy trã lại càng sớm càng tốt để chúng tôi có đủ 

nguồn để giúp đỡ cho những đứa trẻ khác.

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;

• 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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Chúng tôi đang bắt đầu một chương trình khác về “Các Mùa của Sự Tăng Tưởng”. Đây là một chương trình 
dành cho trẻ em đang phải đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống. Đây là một nhóm hỗ trợ với những 
người khác đã thay đổi cuộc sống của họ. Khóa học so sánh sự thay đổi với Seasons và giúp học sinh xác 
định và rút ra những điểm mạnh của mình. Nhóm sẽ họp hàng tuần trong suốt thời gian học 9 tuần (mỗi 
buổi 50 phút). Nếu bạn muốn con mình tham gia chương trình này, hãy liên hệ với giáo viên của con bạn 
hoặc Emma Finos.

Emma Finos

8250 6616

Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au

Các Mùa  
Tăng Trưởng

mailto:Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:Emma.finos@holyfamily.catholic.edu.au
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CATHOLIC SCHOOLS MUSIC FESTIVAL 2017 
 

Holy Family Catholic  School Performance : 
Will be  on 

Wednes day 20th September 
Entertainment Centre  

 
 

The 2017 Music Festival will be held at the  
Adelaide Entertainment Centre Arena, 7.30-9.30pm 

 
TICKET SALES: 

Families buy directly from Ticketek through a dedicated link 
available through all sales channels. 

Book at Ticketek outlets, call 13 28 49 or visit www.ticketek.com.au
  

A Reserve: $35.00   B Reserve: $30.00 
School Card: A Reserve seating at B Reserve prices 

(Service & Handling Fees and Delivery Fees may apply / No exchanges or refunds on purchased tickets) 
 

For groups larger than 10, please book through  
Ticketek’s dedicated groups department: 

1300 364 001 or groupbookings@ticketek.com.au  or visit an agency. 
 
 

For special needs bookings please contact Ticketek’s Mobility 
Restricted line on 1300 665 915 or visit an agency. 
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NETBALL	CLUB	
We	are	looking	for	under	10	players		

for	next	season.	
If	your	8/9	yo	would	like	to	be	part		

of	a	Netball	team	please	call	
Anne	0432180681	

Or	Hayley	0414914310	
Training	trials	will	start	this	term	&	
Training	and	Games	will	be	held	at	

	
Cnr	Kings	&	Martins	Rds,	Parafield	Gardens	

	

****************************
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