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

Hôm nay chúng ta đã có một trải nghiệm tuyệt vời 
với Ngày Giáo Dục Ngoài Trời khi các em trải qua 
một ngày xa màn ảnh. Đó là một ngày hoàn hảo để 
được tận hưởng ánh nắng mặt trời bên ngoài một 
cách an toàn. Cảm ơn tất cả các nhân viên đã nhiệt 
tình trình bày một loạt các trải nghiệm học tập tuyệt 
vời. 

Kế hoạch đang được tiến hành cho Thư Viện mới 
được đề xuất và bốn phòng học sẽ được xây dựng 
hy vọng vào cuối năm 2019. Tòa nhà đang được 
thiết kế theo nguyên tắc bền vững để đảm bảo sử 
dụng năng lượng và nước một cách cẩn thận. Trẻ 
em đã được bao gồm trong quá trình thiết kế và tất 
cả các lớp học đã được cung cấp các chi tiết về kế 
hoạch môi trường. 

Tòa nhà mới được đề xuất được hiển thị bên dưới 
trong màu xanh lục

Sân Chơi 

Một đơn xin  đã được  
gửi đến Hội đồng Salisbury  
để được phép xây dựng  
hai khu vực vui chơi mới 
 ở Grevillia Park  
xem hình). 
Và  Play Courts 

Vị Trí Lớp  

Xin vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt 
tùy chọn của quí vị để sắp xếp Lớp cho con em quí 
vị vào năm 2019. 

Đăng ký nhập học cho anh em trong gia đình 

Số chổ được điền nhanh chóng cho các Lớp 
Reception và ELC cho năm 2019 và xa hơn nữa. 
Vui lòng ghi danh cho các em nhỏ của bạn càng 
sớm càng tốt để tránh thất vọng và hỗ trợ chúng tôi 
trong việc lập kế hoạch của chúng tôi. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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NGÀY GIÁO DỤC NGOÀI TRỜI
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Would YOU like to learn an 
instrument?

Piano

Classical Guitar

Singing

Violin

Drums

2019 enrolment forms are available from the front office today!
 
 
 
 

WOULD YOU LIKE TO LEARN A MUSICAL INSTRUMENT? 
 

If your child is in years 1 – 6 in 2019, then they are able to learn an instrument at school.  
Information and enrolment booklets are available now; you can pick up a copy from the 
school office or Music teacher. Please return them as quickly as possible as instrumental 
teachers have already begun planning their timetables and waiting lists may apply. 
 

Please note that continuing students still need to complete an enrolment form for the new 
year. 

 
You may like to choose one of the following 
instruments - Violin, Singing, Drums, Classical 
guitar, piano/keyboard. 
 
This is the main intake for the year. Don’t miss out 
on giving your child the gift of music. Enrol now! 

CON CỦA BẠN CÓ MUỐN HỌC

MỘT NHẠC CỤ

ĐƠN ĐĂNG KÝ NĂM 2019 CÓ SẲN TRONG VĂN PHÒNG HÔM NAY
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Ngày Tham Gia Lớp Mới Thứ Tư 28 Tháng Mười Một (9 -10.30 sáng)

Thánh Lễ Cuối Năm Thứ Năm 29 Tháng Mười Một

Tiệc Trà Cảm Ơn Thiện Nguyện Thứ Ba 4 Tháng Mười Hai

Ngày Tham Gia Lớp Mới Thứ Tư 5 Tháng Mười Hai(9-11.30 sáng)

Ca Nhạc Giáng Sinh Thứ Sáu 7 Tháng Mười Hai

Lễ Ra Trường của các Lớp 6/7 Thứ Năm 13 Tháng Mười Hai

NGÀY NGHĨ HỌC Thứ Sáu 14 Tháng Mười Hai
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 TIN TỪ APRIM
Thứ bảy này, ngày 17 Tháng Mười Một chúng ta tổ 
chức Lễ Thánh St. Elizabeth của Hungary. Bà sinh 
ra ở Hungary vào ngày 7 Tháng Bảy năm 1207 với 
vua Hungary Andrew II và Gertrude của Merania. 
Elizabeth đã được gửi đi lúc bốn tuổi để học về giáo 
dục tại tòa án của Landgrave thuộc Thuringia. Mẹ 
của Elizabeth, Gertrude, mất năm 1213, khi 
Elizabeth mới sáu tuổi. Từ thời điểm này, quan điểm 
của Elizabeth về cuộc sống và cái chết đã làm thay 
đổi đáng kể và bà đã tìm kiếm hòa bình bằng lời cầu 
nguyện. 

Năm 1221, bà kết hôn với Ludwig và cùng nhau họ 
có ba đứa con xinh đẹp, trong đó có hai người trở 
thành thành viên của giới quý tộc và người thứ ba 
bước vào đời sống tôn giáo, trở thành trụ trì của một 
tu viện ở Đức. Vào năm 1223, sau chuyến viếng 
thăm của các tu sĩ dòng Phanxicô, Elizabeth quyết 
định sống cuộc đời của mình phản ánh Thánh 
Phanxicô Assisi. Bà mặc quần áo đơn giản và dành 
thời gian mỗi ngày để đưa bánh mì đến hàng trăm 
người nghèo trên đất của mình. Tuy nhiên, bi kịch 
xảy ra khi Ludwig qua đời vì bệnh vào năm 1227. 
Elizabeth thề sẽ không bao giờ tái hôn và sống một 
cuộc sống tương tự như một nữ tu. 

Năm 1228, Elizabeth gia nhập Dòng thứ ba của 
Thánh Phanxicô. Elizabeth, đã nhận được hồi môn 
của mình, cô đã thành lập một bệnh viện để vinh 
danh Thánh Phanxicô, nơi cô đích thân tham dự. Cô 
phục vụ người bệnh và cung cấp hỗ trợ cho người 
nghèo. 

Giáo Hoàng Gregory IX đã phong thánh cho bà vào 
ngày 27 Tháng Năm năm 1235. 

Ngày lễ Thánh Elizabeth được tổ chức vào 17 
Tháng Mười Một và bà là vị thánh bảo trợ của 
những người làm bánh; người ăn xin, cô dâu, tổ 
chức từ thiện, cái chết của trẻ em, người vô gia cư; 
bệnh viện; Sisters of Mercy; và góa phụ. 

Thánh Lễ, Phụng Vụ & Cầu Nguyện Buổi 
Sáng 
Thứ Tư, 21 Tháng Mười Một, 9 giờ sáng, của 
Lớp 5PP, trong lớp học 
Thứ Năm  22 Tháng Mười Một, 9 giờ sáng , lễ 
Phụng Vụ, của 5DP, trong lớp học 
Thứ Năm,  22 Tháng Mười Một, của 2IB & 2TD 
Thánh Lễ lúc 11.20 sáng, tại Trung Tâm 
Thứ Năm,  29 Tháng Mười Một, Thánh Lễ Cuối 
Năm, tại Trung Tâm  lúc 9.30 sáng 

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:  
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 
 

   

        

18th November 2018  (Year B) 
 

33RD 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 
 

As we have been introduced last time, there are four basic steps in lectio divina: 
reading (What does this text say?), meditation (What does this text say to me?), 
prayer (What do I want to say to God through this text?) and contemplation or 
action (What difference might this text make in my life?). 
 

The text to be read can be long or short. And the full process of reading could take 
15 minutes or be spread over more time. To illustrate the process, we will focus 
on Jesus’ invitation in Mt 11:28: Come to me, all you who are weary and carrying 
heavy burdens, and I will give you rest. 
 

Reading (lectio) the text involves basic literary analysis that is, looking at its 
context, words and images, characters, literary form and structure. Here Jesus 
issues an invitation to come to his wisdom school and promises both wisdom and 
rest to those who accept. The saying is part of a passage (Mt 11:25-30) that 
reveals Jesus as both the Son of God and incarnate Wisdom in a context (Chaps. 
11-12) where the themes of unbelief and rejection are prominent. One’s 
appreciation of Jesus’ invitation and promise grows when the passage is read 
alongside Jer 6:16 (where the good way lies...walk in it, and find rest for your 
souls) and Sir 51:26-27 (put your neck under her [Wisdom’s] yoke.... We have 
laboured little and found much serenity). 
 

Meditation (meditatio) takes account of both the content of the passage and the 
present dispositions of the reader. Many rich theological themes emerge from Mt 
11:28: real wisdom as divine revelation, the human search for wisdom and rest, 
Jesus as a gentle and humble teacher, Jesus as Wisdom incarnate and so on. 
 

What this text says to me will also depend to some extent on my state of soul as I 
read it. I may be tired, discouraged and depressed, and so badly in need of rest. Or 
I may be feeling wonderful, hoping for a new breakthrough on the way of wisdom 
and more convinced than ever that true wisdom is to be found only in the teaching 
and example of Jesus. 
 

Prayer (oratio) flows from reading and meditating on the text. This step, of 
course, is very personal. I may ask God for peace of soul. Or I may praise God for 
the gift of faith and the wisdom of Jesus. Or I may thank God for having revealed 
himself in and through Jesus to little ones. 
 

The fourth step may take the form of contemplatio (relishing the spiritual 
experience and praising God for it) or actio (discerning some course of action). 
For example, through Mt 11:28 I may decide to devote  myself to learning more 
about the wisdom of Jesus. Or I may determine to make a retreat or to pray more 
regularly. Or try to grasp what Jesus promises means for how I live and work.  
(collected by Fr Francis) 
 

A quote: “It ain’t the parts of the Bible that I can’t understand that bother me, 
it’s the parts that I do understand.”― Mark Twain 
 

For our reflection in November:  Philippians 3:20-21 But our citizenship is in 
heaven, and from it we await a Saviour, the Lord Jesus Christ, who will transform 
our lowly body to be like his glorious body, by the power that enables him even to 
subject all things to himself.    

                     - Fr Francis  

Kinh Thánh và tôi 
 
Như chúng ta đã được giới thiệu lần trước, có bốn bước cơ bản trong lectio divina:  
đọc (văn bản này nói gì?), thiền định (văn bản này nói gì với tôi?),  
lời cầu nguyện (Tôi muốn nói gì với Chúa qua văn bản này?) và suy ngẫm hay hành 
động (sự khác biệt này có thể làm cho văn bản này trong cuộc sống của tôi?).  
Văn bản cần đọc có thể dài hoặc ngắn. Và toàn bộ quá trình đọc có thể mất 15 phút 
hoặc nhiều thời gian hơn. Để minh họa quá trình, chúng ta sẽ tập trung vào Lời mời 
của Đức Chúa Giê-xu trong Mathiơ 11:28: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy 
đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.  
 
Đọc (lectio) văn bản liên quan đến phân tích văn học cơ bản, nhìn vào  
bối cảnh, từ ngữ và hình ảnh, nhân vật, hình thức văn học và cấu trúc. Ở đây Chúa 
Giêsu đưa ra lời mời đến ngôi trường khôn ngoan của Ngài và hứa hẹn có được cả 
sự khôn ngoan và nghĩ ngơi cho những người chấp nhận. Câu nói là một phần của 
một đoạn (Mt 11: 25-30) 
tiết lộ Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời và tái sinh Trí Tuệ trong một bối cảnh 
(Chaps.11-12), nơi các chủ đề của sự không tin và từ chối là nổi bật. Một sự đánh giá 
cao lời mời và lời hứa của Chúa Giêsu sẽ tăng lên khi đoạn văn được đọc trong Giê-
rê-mi 6:16 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; 
tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi 
sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. 

 
Chúa Giêsu là một giáo viên hiền lành và khiêm nhường, Chúa Giêsu là hiện thân trí 
tuệ và nhiều việc khác.  
Những gì văn bản này nói với tôi cũng sẽ phụ thuộc vào một mức độ nào đó về trạng 
thái linh hồn của tôi như tôi đọc nó. Tôi có thể mệt mỏi, chán nản, và rất cần nghỉ 
ngơi. Hoặc là tôi có thể cảm thấy tuyệt vời, hy vọng cho một bước đột phá mới trên 
con đường của sự khôn ngoan và thuyết phục hơn bao giờ hết rằng sự khôn ngoan 
thực sự chỉ được tìm thấy trong giảng dạy và ví dụ về Chúa Giêsu.  
Cầu nguyện (nơi) chảy từ việc đọc và suy ngẫm về văn bản. Bước này, tất nhiên, rất 
cá nhân. Tôi có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban bình an linh hồn. Hoặc tôi có thể ca 
ngợi Thiên Chúa vì món quà của đức tin và sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Hoặc tôi 
có thể cảm ơn Chúa vì đã tiết lộ chính mình trong và qua Chúa Jêsus đến những 
người nhỏ bé. 
Bước thứ tư có thể mang hình thức chiêm niệm (tôn trọng tinh thần 
kinh nghiệm và ca ngợi Thiên Chúa )  
Ví dụ, qua Mt 11:28 tôi có thể quyết định cống hiến bản thân mình để học thêm về sự 
khôn ngoan của Chúa Giêsu. Hoặc tôi có thể quyết định thực hiện một cuộc nhập thất 
hoặc cầu nguyện nhiều hơn  
thường xuyên. Hoặc cố gắng nắm bắt những gì Chúa Giêsu hứa hẹn có nghĩa là tôi 
sống và làm việc như thế nào.  
(được Cha Francis thu thập) 
Trích dẫn: “Đó không phải là một phần của Kinh thánh mà tôi không thể hiểu được 
điều đó ,làm phiền tôi, mà đó là những phần mà tôi hiểu được. ”- Mark Twain  
Đối với sự phản ánh của chúng ta trong tháng Mười Một: Phi-líp 3: 20-21 Nhưng 
chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình 
là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như 
thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. 

 
- Cha Francis 

18 Tháng Mười Một 2018

CHÚA NHẬT LẦN THỨ 23
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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

Nhóm Chơi tại Holy Family

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

Đến và tham gia cùng chúng tôi để 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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SUMMER UNIFORM

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

Female Formal Summer 
Holy Family Summer Dress

White HF ankle socks

Trong Học 
Kỳ 4

Đồng phục 
mùa hè phải 
được mặc 

Giờ Mở Cửa 
Thứ Hai - 8:30 sáng  - 9:30 sáng

Thứ Tư - 2:30 chiều - 3:30 chiều

Thứ Năm - 8:30 sáng - 9:30 sáng

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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Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày

Tuần 1 Leaders
Tuần 2 3MS & 5HN
Tuần 3 2SB & 5DP
Tuần 4 3MP & 5CM
Tuần 5 3JH & 5PP
Tuần 6 1MR & 4AE
Tuần 7 1JM & 4BH
 Tuần 8 Ca Nhạc Giáng Sinh
 Tuần 9 Lễ Ra Trường của các 

Lớp 6/7

Trình Bày Sinh Hoạt 
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Thiệt Hại Cho Laptop
Điều bắt buộc là con quí vị KHÔNG ĐỂ bất kỳ thực phẩm hoặc chất 
lỏng nào gần máy tính xách tay của mình. Đây là nguyên nhân gây 
tổn thương phổ biến nhất và có thể dễ dàng tránh được.

Hãy đảm bảo con quí vị sử dụng máy tính xách tay của họ ở nơi khô 
ráo, an toàn không có đồ uống hoặc thức ăn ở gần ngay tại nhà và ở trường.

CANTEEN:
Trong Học Kỳ 4, những thức ăn trong canteen của chúng tôi sẽ dần bớt đi. Điều này có nghĩa là con em 
của quí vị sẽ được cung cấp một phương án thay thế. Mạng QKR sẽ được cập nhật với các danh sách 
thức ăn có sẵn.
Không em học sinh nào sẽ bị đói bụng. Cảm ơn sự thấu hiểu của quí vị.

Jayne & Sue

 THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Một số lời nhắc nhở:
• Trường bắt đầu lúc 8 giờ 50 sáng, trẻ em phải luôn được người lớn giám sát. Nghĩa vụ của Nhân Viên 
Trực bắt đầu lúc 8g30 sáng, nếu đến sớm hơn, họ cần đến Trung Tâm OSHC;
• Trường học kết thúc lúc 3 giờ chiều nếu quí vị không thể đến đón con em của mình trước 3 giờ 30 
chiều, thì họ cần phải đến OSHC;
• Xin Vui lòng sử dụng khu vực “Kiss and Drop Off ” để thả con của quí vị xuống, không thả trong các 
bãi đậu xe hoặc đậu xe trong các khu dành cho người Khuyết tật… vì nó là bất hợp pháp;
• Xin Vui lòng không đi trên đường lái xe, sử dụng lối đi bộ, không đi vào hoặc ra khỏi lối vào / ra khỏi 

Tài Khoản
Lệ phí của Học kỳ 4 đã được lập hoá đơn và báo cáo cuối cùng cho năm đã được đăng. Quí vị sẽ nhận 
được hóa đơn gửi về cho quí vị không muộn hơn ngày 24 Tháng 10 năm 2018.

Tất cả các tài khoản cần được thanh toán đầy đủ vào cuối năm nay.

Nếu quí vị gặp khó khăn trong việc thanh toán học phí hoặc hoàn tất tài khoản của mình, xin vui lòng 
sắp xếp để nói chuyện với Thủ Quỉ của chúng tôi (Jessie) để thảo luận về các lựa chọn của quí vị.


