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Mến gửi các học sinh, phụ huynh và nhân viên, 

Hôm nay tại hội trường chúng ta đã nghe câu 
chuyện về những cái bánh và những con cá. 
Chúa Giêsu bày tỏ sự chăm sóc của mình cho 
người khác và khả năng của mình để làm tăng 
lên cho công việc của Ngài. 

-Khi Chúa Giêsu nghe những chuyện đã xảy ra, 
Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong 
nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy Ngài đi, 
thì nhìn biết; dân chúng từ khắp các thành đều 
chạy đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới 
đó trước. Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ở thuyền 
bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động 
lòng thương xót và chửa lành bệnh cho họ. 

“Trời đã xế chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa 
rằng: Chỗ nầy thì vắng vẻ, và trời đã chiều rồi; 
xin cho dân chúng về, để họ đi vào làng gần đây 
đặng mua đồ ăn.  Ngài đáp rằng: Họ không cần 
đi đâu cả. Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn 
đồ xem xét rồi, thưa rằng:Chúng ta chỉ có năm 
cái bánh và hai con cá. Ngài phán : Hãy đem 
đến cho ta. Ngài bèn truyền đoàn dân đông ngồi 
xuống  từng chòm trên cỏ xanh.  Đức Chúa 
Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước 
mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho 
môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia 
hai con cá cho họ nữa.  Ai nấy ăn no nê rồi; và 
các môn đồ  lượm được mười hai giỏ đầy 
những miếng bánh và cá còn thừa lại.  Vả, số 
những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người, tính 
luôn phụ nữ và trẻ em.” 

Đây là một câu chuyện về thực tế rằng nếu có 
một ý chí sẽ có một cách giải quyết . Tại Holy 
Family, các nhân viên sử dụng từ “hiệu quả” có 
nghĩa là khả năng tạo ra kết quả mong muốn. 
Chúng tôi nói chuyện với các em về việc sử 
dụng 24 Điểm Mạnh của mình để đạt được các 
mục tiêu đã nêu của chúng tôi: 

Chúng ta đều có những thế mạnh 24 nhân vật 
và một số có ưu thế hơn trong mỗi người chúng 
ta hơn một số người khác.                                  

Theo khảo sát, những ưu điểm nổi của tôi là: 
Quan điểm, Trí tuệ xã hội, Sự Hăng Hái và Sự 
Tha Thứ. Quí vị có thể thấy tôi khác đi. 

Buổi Lễ Trình Bày Sinh Hoạt Lớp hôm nay là 
một lễ kỷ niệm thực sự của tất cả những gì 
chúng ta đang đứng tại Holy Family. Chúng ta kỷ 
niệm sự đa dạng của chúng ta, nhiều nền văn 
hóa của chúng ta, tài năng của con cái chúng ta, 
sự sáng tạo của chúng ta, sự hỗ trợ của cộng 
đồng của chúng ta và sự cam kết của nhân viên 
chúng ta. Đặc biệt, tôi muốn ttỏ lòng biết ơn đến  
các nhân viên của chúng ta :  các nhân viên 
tuyệt vời EAL của chúng ta cô Magdalena 
Moise, thầy  Kaine Coad và Hồng Nguyễn. Xin 
cảm ơn nhóm EAL tại Holy Family đã làm cho 
tuần học hỏi này thành công rực rở. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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CHO THẤY VÀ NÓI

Dea Kerry, 

Tôi vui mừng để chia sẻ với ông một  tin tức thú vị về một cựu học sinh của  trường Công Giáo Holy Family, em 

Jenny Lee. 

Jenny đã thắng trong cuộc thi Lớp 12 của Úc  Wool4school. Wool4school là một cuộc thi thiết kế cho học sinh 

hàng năm khuyến khích các nhà thiết kế thời trang vừa chớm nở thiết kế trang phục bằng cách sử dụng tối thiểu   

80% len Merino của Úc. Giải thưởng của Jenny bao gồm được đăng ký tạp chí Frankie, lựa chọn Máy may Bernina 

hoặc máy vắt sổ trị giá 1500 đô la và học bổng toàn phần cho một trong các chuyên ngành Cử nhân Thiết kế được 

quản lý bởi Whitehouse Institude of Design, Úc: Creative Direction & Styling, hoặc Fashion Thiết kế hoặc thiết kế 

nội thất ở Melbourne hoặc Sydney. Jenny đã chọn học Cử nhân Thiết kế Thời trang. 

Chúng tôi rất tự hào về thành tích của Jenny và tôi muốn thừa nhận và chúc mừng tất cả nhân viên tại Trường 

Công Giáo Holy Family vì vai trò quan trọng của họ trong những năm học tiểu học của Jenn trong việc hỗ trợ và 

nuôi dưỡng cô. Là một phụ nữ trẻ, Jenny là một gương mẫu tuyệt vời cho tất cả các cô gái mong muốn đạt được 

và duy trì OLSH College Pillar od Education "Chúng tôi là những người theo đuổi sự xuất sắc” 

Tôi sẽ là rất lấy làm khích lệ nếu ông có thể chia sẻ điều này với cộng đồng của ông. Để thuận tiện cho ông, tôi 

kèm theo một quảng cáo nhỏ mà ông có thể muốn để trong bản tin của trường lần tới. Ngoài ra, xin vui lòng liên hệ 

với Our Lady of the  Sacred Heart College và Nhóm Cộng đồng để có được một bản sao điện tử. 

Trân trọng, 
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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 would like to earn some money and advertise your art and/or craft at 

the same time please complete our registration form by clicking on the link 

below: 

Stall Registration Form 

Very reasonable rates.  Tables and electricity provided.  Indoor for craft 

stalls.  Contact Maria or Roz on 8250 6616 if you require further information. 

Casual Days 
TERM 4 
Week 1 – Thursday 18 October 
– Plants / Pots /Potting Mix 

Ride Passes  
Available $40  
Please purchase your passes from the Office.  
          Also available on the QKR App 

 

 
 

ATM Facilities 
available 

 
The Nova Casanovas will be entertaining 
us from 11am. 

 
 

Fireworks at 
8pm 

Delicious Foods 
Plants 
Craft Stalls 
Ride Passes 
Major Auctions 

 

Come and enjoy a fun day out at our Spring Fair 21st October 2018  
Starting at 11am and concluding with Fireworks at 8pm. 
Enjoy the music from Nova and they will entertain us too.  
Visit the Baby farm animals , look through the hall at our Craft Stalls, 
Grab something special from our Auction, with many more things to do 

Music 
Amusements 
Arcade Games 
Fireworks 
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SPRING FAIR 
2018

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

HỌC KỲ 4 bắt đầu Thứ Hai 15 Tháng Mười

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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ĐỒNG PHỤC MÙA HÈ

Male Formal Summer 
Short Sleeve HF striped shirt

Black shorts with HF logo
Black HF socks

Sports Summer 
Male and Female 

Striped HF polo shirt
Black Sport shorts with stripe
White HF sports ankle socks

Trong Học Kỳ 4
Đồng phục mùa 

hè phải được 
mặc cùng nón 
đội của trường.

Mở Cửa Trong Hè 

Thứ Năm 11 Tháng Mười


Từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều

Female Formal Summer 
Holy Family Summer Dress

White HF ankle socks

Đồng phục cũ

Đồng phục cũ được chấp nhận để bán trong Cửa hàng Đồng phục. Chúng tôi 
không thể chấp nhận bán dùm các mặt hàng bị rách, bị đánh dấu, bị mờ hoặc bị 
nhuộm màu.

Các mặt hàng không được chấp nhận để bán sẽ được cho hoặc hủy bỏ.

Tất cả đồng phục cũ nhận trả bằng TIỀN MẶT.
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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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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 3MS & 5HN
Week 3 2SB & 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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 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



� �

� Thứ Sáu 21 Tháng Chín 2018

TIN TỪ APRIM
Thánh Matthew 
 
Vào Thứ Sáu, ngày 21 Tháng Chín là Lễ Thánh 
Matthew. Ít được biết về St. Matthew, ngoại trừ việc 
ông có thể sinh ra ở Galilê. Ông làm việc như một 
nhà thâu thuế, một nghề nghiệp đáng ghét trong thời 
gian của Chúa Kitô. Theo Thánh Kinh, Matthew đang 
làm việc tại một gian hàng thâu thuế ở Capernaum 
khi Chúa Jesus đến với ông và hỏi, "Hãy theo ta." 
Matthew trả lời lời gọi này và trở thành môn đồ của 
Chúa Kitô. 
 
Cũng từ Ma-thi-ơ, chúng ta biết về Cuộc Đời, Những 
Câu Chuyện Phép Lạ và Những Lời Giảng Dạy của 
Chúa Kitô qua Phúc Âm của Ngài. Cuốn sách của 
ông là sách đầu tiên trong bốn sách Phúc Âm trong 
Tân Ước được viết vào khoảng năm 41 và 50 sau 
Công Nguyên. Ông đã viết cuốn sách trong Aramaic 
với hy vọng rằng những gì ông viết ra sẽ thuyết phục 
những người bạn của mình rằng Chúa Giêsu là 
Đấng Mết-si và  vương quốc của Ngài đã được ứng 
nghiệm tràn đầy thánh linh. 
 
Người ta cho rằng ông đã khởi hành qua các vùng 
đất khác để thoát khỏi cuộc bức hại vào khoảng sau 
năm 42 sau Công Nguyên. Theo nhiều truyền thuyết 
khác nhau, ông đã trốn sang Parthia và Ba Tư, hoặc 
Ethiopia. Không có gì được ghi lại khi Ma-thi-ơ  qua 
đời. Chúng ta cũng không biết ông chết như thế nào, 
nếu cái chết của ông là tự nhiên hoặc nếu ông chết 
cách đau đớn. Ma-thi-ơ là một nhà thâu  thuế và do 
đó là vị thánh bảo trợ của các chủ ngân hàng. 
 
Từ Trực Tuyến Công Giáo . 

Michael Urdanoff 
Phụ Tá Hiệu Trưởng về Truyền Giáo



� �

� Thứ Sáu 21 Tháng Chín 2018

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

   

        

23rd September 2018  (Year B) 
    

25TH 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 

 

The Bible and I 
Some Characteristics of the Bible                                                     

 From the bible itself we can draw some important characteristics:                          
 
1. The Bible is God’s Word 
“13 Another reason why we continually thank God for you is that as soon as you 
heard the word that we brought you as God's message, you welcomed it for what 
it really is, not the word of any human being, but God's word, a power that is 
working among you believers”. (1 Thessalonians 2:13) 
16 All scripture is inspired by God and useful for refuting error, for guiding 
people's lives and teaching them to be upright. (II Timothy 3:16) 
 

2. The Bible was inspired and given by God 
21 For no prophecy ever came from human initiative. When people spoke for God 
it was the Holy Spirit that moved them. (II Pet 1:21). 
All scripture is given by inspiration of God.. (II Tim 3:16). 
 

3. The Bible will guide us through life 
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. (Psalms 119:105)   
Jesus replied, 'Scripture says: Human beings live not on bread alone but on every 
word that comes from the mouth of God. (Matthew 4:4) 
 

4. The Bible is the source of truth 
17 (Jesus said), consecrate them in the truth; your word is truth.(John 17:17) 
15 Make every effort to present yourself before God as a proven worker who has 
no need to be ashamed, but who keeps the message of truth on a straight path.(II 
Tim 2:15). 
 

5. The Bible is the pathway to find God 
17 But it is in that way faith comes, from hearing, and that means hearing the 
word of Christ (Romans 10:17) 
 

6. The Bible will show us what is ‘missing in life’ 
12 The word of God is something alive and active: it cuts more incisively than 
any two-edged sword: it can seek out the place where soul is divided from spirit, 
or joints from marrow; it can pass judgement on secret emotions and thoughts. 
(Hebrews 4:12) 
 

A quote: “The Bible's place in Australian life has been diverse and changing, 
sometimes surprising and very often debated. But since its introduction in the late 
eighteenth century, its influence has been far-reaching. Its imprint is extensive 
and intricate in areas from politics to the arts, the environment to social relations.  
The Bible is well and truly under Australian skin”. (Meredith Lake) 
 

For our reflection: The grass withers, the flower fades, but the word of 
our God will stand forever. (Isaiah 40:8) 
 

(To be continued) 
 
Fr Francis 

 

Kinh thánh và tôi
Một số đặc điểm của Kinh Thánh
Từ kinh thánh, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm quan trọng:
1. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời
“13 Một lý do khác khiến chúng tôi liên tục cảm ơn Chúa vì bạn là ngay khi bạn nghe lời 
nói rằng chúng tôi mang đến cho bạn như một sứ điệp của Thiên Chúa, bạn hoan nghênh 
nó vì những gì nó thực sự, chứ không phải lời của bất kỳ con người nào, nhưng lời của 
Đức Chúa Trời, quyền lực đang làm việc giữa các tín hữu của bạn ”. (1 Thessalonians 
2:13)
16 Tất cả kinh thánh được lấy cảm hứng từ Thiên Chúa và hữu ích cho việc từ chối lỗi, 
để hướng dẫn cuộc sống của người dân và dạy họ đứng thẳng. (II Ti-mô-thê 3:16)
2. Kinh Thánh được truyền cảm hứng và được Chúa ban cho
21 Vì không có lời tiên tri nào đến từ sáng kiến của con người. Khi người ta nói cho Đức 
Chúa Trời, đó là Đức Thánh Linh đã di chuyển họ. (II Phi-e-rơ 1:21).
Tất cả kinh thánh đều được ban cho bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời .. (II Ti-mô-thê 
3:16).
3. Kinh Thánh sẽ hướng dẫn chúng ta qua cuộc sống
Lời Chúa là một ngọn đèn cho đến chân tôi, và một ánh sáng trên con đường của tôi. 
(Thánh Thi 119: 105) Chúa Giê Su trả lời, 'Kinh Thánh nói: Con người không sống một 
mình trên bánh mà là trên mọi lời đến từ miệng của Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 4: 4)
4. Kinh Thánh là nguồn gốc của sự thật
17 (Ðức Chúa Jêsus phán), dâng mình trong lẽ thật; lời của bạn là sự thật. (Giăng 17:17)
15 Hãy nỗ lực hết mình để bày tỏ chính mình trước mặt Đức Chúa Trời như một công 
nhân đã được chứng minh không cần phải xấu hổ, nhưng ai giữ sứ điệp chân lý trên một 
con đường thẳng. (II Ti-mô-thê 2:15).
5. Kinh Thánh là con đường tìm kiếm Thiên Chúa
17 Nhưng theo cách đó, đức tin đến, từ việc nghe, và điều đó có nghĩa là nghe lời của 
Đấng Christ (Rô-ma 10:17).
6. Kinh Thánh sẽ cho chúng ta thấy điều gì là 'mất tích trong cuộc sống'
12 Lời của Đức Chúa Trời là một điều gì đó sống động và năng động: nó cắt xéo nhiều 
hơn bất kỳ thanh gươm hai lưỡi nào: nó có thể tìm ra nơi linh hồn được chia ra khỏi tinh 
thần, hoặc các khớp nối từ tủy; nó có thể vượt qua phán xét về cảm xúc và suy nghĩ bí 
mật. (Hê-bơ-rơ 4:12)
Trích dẫn: “Địa điểm của Kinh Thánh trong cuộc sống ở Úc đã đa dạng và thay đổi, đôi 
khi đáng ngạc nhiên và rất thường được tranh luận. Nhưng kể từ khi được giới thiệu vào 
cuối thế kỷ thứ mười tám, ảnh hưởng của nó đã vươn xa. Dấu ấn của nó rộng rãi và 
phức tạp trong các lĩnh vực từ chính trị đến nghệ thuật, môi trường cho các mối quan hệ 
xã hội. Kinh Thánh là tốt và thực sự dưới da Úc ”. (Meredith Lake)
(Để được tiếp tục) Fr Francis

23 Tháng Chín 2018

CHÚA NHẬT THỨ 25 
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VÀI THÔNG DÀNH CHO QUÍ VỊ

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.

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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Spring Fair Fliers 
thiết kế bởi các 

học sinh
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                                                              2018

        Holy family 

         Spring fair 

         21 October 


                 
11am-

Free entry, 40 dollars for a 
ride pass which is in till the 
afternoon(3 hours)   fun 

attractions, fire works at 
8PM 

FUN FOR KIDS AND

PARAENTS 


 

2018
Holy 

Family
Spring Fair

Holy Family Catholic 
School 

71 Shepherdson Road, Parafield Gardens 
Enquiries: 8250 6616 

LIVE MUSIC


TOYS/BOOKS

AND DVD’S 


FIREWORKS AT 8PM


Auction
CRAFT EXPO

International 

Food

Amusement rides

FREE ENTRY 

40$ FOR RIDE PASSES 
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           2018 
Holy Family Spring              

Fair  
           21 October  

      11am -8pm  International Food
Live  
music

Fireworks 
8pm

Amusement 
rides

Auction

Toys /
Books 
DVD

Craft 
Expo

Holy Family Catholic School 
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens 

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

Free Entry 
$40 for Rides

School 
Visits

            

Craft

Rides

Expo

Live Music

International

Foods

2018
HFCS

Spring Fair

21    Oct  -  (Sunday)
(11am - 8pm)

Amusement

Fireworks

At 8pm

Enquiries: Holy Family Catholic School 
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens 

Enquiries: 8250 6166 
www.holyfamily.catholic.edu.au

*Free Entry*

$40  4  Ride Passes

Anybody and Everybody 
welcome!!!
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Free Entry 
Rides For $40

2018
Holy Family

Spring Fair
21 October

 11am -8pm 

International Food

Live  
music

Fireworks 
8pm

Amusement 
rides

Auction

Toys /
Books 
DVD

Craft 
Expo

Holy Family Catholic School 
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens 

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

Holy Family Catholic School 
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens 

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

ADVERTISED BY

2018
Holy Family
Spring Fair
21 October
 11am -8pm 

      Free Entry!

    $40 Ride Pass!     ACTION!

 LIVE MUSIC!

    AMUSMENT  
    RIDES!

TOYS/BOOKS   
AND DVDS!

FIREWORKS 
AT 8PM

INTERNATIONAL          
FOODS!

CRAFT EXPO!
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H
F Mi

 Spring    Fair
2018

OCT 21 

11AM-8PM

Craft Expo
Auction

International Food
Live Music

Fireworks (8pm)

HOLY FAMILY 

CATHOLIC SCHOOL 

71 SHEPHERDSON 

ROAD, PARAFIELD 

GARDENS 

Enquiries: 8250 6616 
www.holyfamily.catholic.edu.a

Toys/Books/DvDs
Amusement rides

LM & AM

*Photo of Spring Fair*

Holy Family 
 Catholic School

21 October 
11am -8pm  

Spring Fair

Holy Family Catholic School 
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens 

Enquiries: 8250 6616 
www.holyfamily.catholic.edu.au 
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20188
Holy Family
Spring Fair
21 October
 11am -9pm 

Food 

Drink
Fireworks 

Rides

Live music (nova)

Toys
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2018 Holy Family 
Catholic School 

Spring Fair  

21st October  
11am - 8pm

Fireworks 
8pm

Auction
Craft 
Expo

International 
food 

Live music

Toys/
Books/
DVD’S

Amusement 
rides

Free entry
Ride passes 

now available 
for purchase, 

$40 only 

71 
Shepherdson 

Road, 
Parafield 
Gardens  

Enquiries: 
82506616  

www.holyfam
ily.catholic.ed

u.au 
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2018 

 Holy Family Spring Fair 
- 21st October 
11am to 8pm  

Free entry - ride 
passes available for 
only $40 unlimited 

FIREWORK’S       
At 8pm 

TOYS, DVS’S AND 
BOOKS 

RIDES

MUSIC

HERE: Holy Family Catholic School 
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens 

ENQUIRES: 8250 6616 
WEBSITE:  www.holyfamily.catholic.edu.au

AUCTION’S

CRAFT EXPO

INTERNATIONAL 
FOOD

Holy Family Catholic School

71 Shepherdson Road, Parafield Gardens


Enquiries: 8250 6616

www.holyfamily.catholic.edu.au

Holy Family 
2018 Spring 

Fair 
11am - 8pm 

October 21st

Craft Expo

Free entry

Amusement 
Rides

Toys, Books, 
DVD

Live MusicAuction

International 
Food

Fireworks 
at 8:00pm

$40 Ride 
passes for 1 

hour of fun
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2018
Holy Family
Spring Fair
21 OctoberFire work at 8pm

 11am -8pm 71 Shepherdson Road, Parafield Gardens

International Food
Auction
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The Paddocks
355 Bridge Road

Para Hills

For further 
information please 

contact:
Mario Monteleone

0418 898 441

Pre-registration form 
available

U10 and U11 Trials

We would like to invite all new and existing Miniroo age eligible 
players for our under 10 and 11 trials.
Players are required to wear boots, shin guards and bring plenty 
of water.
Sessions commence at 6.15pm sharp with pre-registration at 6pm.
Player positions will be assigned based on age and ability as we 
look at fielding teams in groups of 12 for the 2019 season with a 
minimum of 2 teams per age group.
Players may be invited to form part of a development squad and 
will compete in the U12 competition in 2019.

ONE CLUB        ONE VISION   

Para Hills Knights Soccer Club

Mini Roos
U6 - U11

TUESDAY 2 and THURSDAY 4 OCTOBER

U6, U7, U8, U9
All welcome - registrations available from 6pm, Tuesday 2 and 
Thursday 4 October 2018.  

We look forward to seeing you at the Knights.
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