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Các học sinh , nhân viên và gia đình thân mến,

Chúng ta đang ở trong một thời đại trong lịch sử khi mà 
nhu cầu của thế giới rất nhiều và những vấn đề đáng kể 
mà chúng ta phải đối mặt. Có lẽ thời gian để tin tưởng 
vào chính chúng ta và đặt niềm tin vào Thiên Chúa của 
chúng ta. Như chúng ta đọc trong Thi Thiên 23.

"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu 
thốn gì.

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi 
đến mé nước bình tịnh.

Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì 
cớ danh Ngài.”

LỆ PHÍ TRƯỜNG CHO CÁC THẺ CHIẾT GIẢM

Tôi nhận thức rõ rằng vào thời điểm này nhiều gia đình 
trong cộng đồng đang rất khó khăn để đáp ứng. Hội Đồng 
Giáo Dục đang rất lo lắng giữ Học phí ở trong tầm tay 
của các gia đình mà không ảnh hưởng đến chất lượng 
giáo dục mà chúng tôi cung cấp. Theo đó, chúng tôi đã 
thay thế Mức Học Phí của Trường cho Mức Giảm Mới. 
Các gia đình hội đủ điều kiện nhận Thẻ Y Tế hoặc Thẻ 
Giảm Giá, Thẻ Hưu Bổng, Thẻ Bệnh sẽ có thể sử dụng 
Mức Giảm Thuế mới, mức này tương đương với Mức 
Hiện tại của Thẻ Học Sinh. Kèm theo Bản tin này là một 
bản tóm tắt đầy đủ hơn cho biết cách bạn có thể truy cập 
các lợi ích này.

CHUYẾN THĂM SOLAR FUME HOUSE 
ELIZABETH

Tuần này tôi đi bằng xe buýt từ trường cùng với 32 học 
sinh từ các Lớp khác nhau và ba nhân viên, để chứng kiến 
sự vận hành của Ngôi Nhà Năng Lượng Mặt Trời ba tầng 
độc đáo ở Elizabeth. Hình ảnh này cho thấy các học sinh 
của chúng ta kiểm tra các pin dự phòng thu năng lượng 
mặt trời từ các tấm pin mặt trời trên mái. Tòa nhà đã đạt 
được mức chất lượng không khí mẫu bằng một hệ thống 
lọc tương đối đơn giản và hệ thống sưởi ấm và làm mát 
hiệu quả cao bằng các nguyên tắc kỹ thuật khéo léo. 

Tôi chân thành cảm ơn ông David Stockbridge đã sắp xếp 
chuyến thăm và cho Sam (trong bức ảnh), những người đã 
giải thích tỉ mỉ các nguyên tắc của dự án.

Tuần tới tôi sẽ để lại công việc trong tay người có khả 
năng là thầy Adam Slater người sẽ thay thế tôi là Hiệu 
Trưởng khi tôi đi du lịch đến Mỹ để thăm con trai Isaac 
của tôi, đang được học bổng để chơi bóng rổ tại Đại học 
Stanford.

KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG
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	71	Shepherdson	Road	Parafield	Gardens	SA	5107
T	08	8250	6616	F	08	8250	3043	ISD	61	8	82506616

E	info@holyfamily.catholic.edu.au	W	www.holyfamily.catholic.edu.au

PLEASE	RETURN	THIS	FORM	TO	THE	OFFICE	PRIOR	TO	FRIDAY	15th	DECEMBER	2017

IF	THIS	FORM	IS	NOT	RETURNED	BY	THE	DUE	DATE	LEVEL	1	FEES	WILL	BE	CHARGED	IN	2018

Full	Name	of	Children	attending	Holy	Family	Catholic	School:

1

2

3

4

Parents'	

Names:	

Signature:	 Date:

Signature:	 Date:

Annual	School	Fees

EARLY	PAYMENT	DISCOUNT

SIBLING	DISCOUNT

PAYMENT	OPTIONS

INVOICING	/	SCHOOL	FEES	PAYABLE

HEALTH	CARE/PENSIONER	CONCESSION	CARD	LEVEL

OSHC

School feeswill be invoiced per term. Fees are due and payable each term and your account should be finalised by the endof Term 4
in	2018.	

All	information	is	correct	at	the	time	of	printing	but	the	School	reserves	the	right	to	make	amendments	if	necessary.

2018	FEE	SCHEDULE

Holy Family offers families a number of options forpaying their fees. The school’s preferredmethod is Direct Debit and families can
arrange a direct debit authority form from the front office. Payment can also be arranged through direct Centrelink deduction.
Families are able tomake VISA, Mastercard, Cash and Cheque payments at the front office. Alternative payments byEFTPOS, BPayor
internet	bank	transfer	are	also	available.		Please	see	the	invoice/statement	for	full	details	and	reference	code	of	your	account.

The OSHCaccount is billed separately to tuition. The same paymentmethods apply as perabove. YourOSHC accountMUST be kept
up	to	date	in	order	to	continue	using	the	Service.

This	level	is	only	for	families	who	hold	a	current	means-tested	concession	card.		Please	see	attached	flyer	for	further	information.

Asibling discountof 30% hasbeen applied to the tuition fee forasecondchild , 40% for thirdand 100% for the fourth and subsequent
children	attending	Holy	Family.

If	the	total	account	fee	is	paid	by	2	March	2018	a	5%	discount	will	be	applied	on	the	total	fees.

It is understood that payment of the school fee account is my/our responsibility as stated on the Enrolment

Acceptance	Form.

The	annual	school	fee	covers	the	Tuition	and	Resources,	Class	Excursions,	Year	2-7	School	Laptop	Program,	Stationery,	Ambulance	
Cover	and	School	Insurance.
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LEVEL	1					 	Families	whose	combined	gross	income	is	greater	than	$55,000	per	year.	

Year	Level 1st		Child +	2nd		Child +	3rd		Child +	4th		Child

2-7	(Yearly) $2,921.00 $2,045.00 $1,768.00 $292.00

R-1	(Yearly) $2,460.00 $1,722.00 $1,476.00 $0.00

TOTAL	$_______________		less	5%	early	payment	discount	(if	applicable)

LEVEL	2					

Year	Level 1st		Child +	2nd		Child +	3rd		Child +	4th		Child

2-7	(Yearly) $2,686.00 $1,880.00 $1,627.00 $292.00
R-1	(Yearly) $2,224.00 $1,557.00 $1,335.00 $0.00

TOTAL	$_______________		less	5%	early	payment	discount	(if	applicable)

LEVEL	3					

Year	Level 1st		Child +	2nd		Child +	3rd		Child +	4th		Child

2-7	(Yearly) $2,429.00 $1,700.00 $1,473.00 $292.00
R-1	(Yearly) $1,968.00 $1,378.00 $1,181.00 $0.00

TOTAL	$_______________		less	5%	early	payment	discount	(if	applicable)

CONCESSION	CARD	

LEVEL

Year	Level 1st		Child +	2nd		Child +	3rd		Child +	4th		Child

2-7	(Yearly) $2,000.00 $1,400.00 $1,160.00 $200.00
R-1	(Yearly) $1,600.00 $1,120.00 $960.00 $0.00

TOTAL	$_______________		less	5%	early	payment	discount	(if	applicable)

*School	Fees	will	be	invoiced	by	term	

Centrelink

Items	NOT	included	in	

Tuition	Fees: Year	7	Camp $210
Year	5/6	Camp $190
Year	3/4	Sleepover $20
Seniors	Jumper $65

2018

2018	Full	Year	Fees	Schedule	per	Child	

Families	whose	combined	gross	income	is	greater	than	$45,000	and	less	than	$55,000	

per	year.	

Families	whose	combined	gross	income	is	greater	than	the	school	card	threshold	and	

less	than	$45,000	per	year.	

	Means-tested	Concession	Card.	FA,	PP,	NSA,	PA,	SA,	SL,	WA,	LI,	PPS

Please	collect	your	annual	School	Card	Credit	application	form	from	the	front	office,	
early	December	or	download	from	the	website.
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TUITION FEE DISCOUNTS 
FOR HOLDERS OF 

MEANS-TESTED HEALTH 
CARE & PENSIONER 
CONCESSION CARDS

In 2018 Holy Family Catholic School has replaced School Card Level to Health Care/Concession/
Pensioner Level.  This level is for holders of means-tested Health Care and Pensioner Concession 
Cards.


The discount applies to tuition fees only.  It does NOT include additional expenses such as camps.


Vào năm 2018, Trường Công Giáo Holy Family đã thay thế việc chấp nhận 
các Thẻ Giảm Giá Thẻ /Mức Chăm sóc Y tế /Lợi Tức Thấp / Bệnh Tật. Mức 
này dành cho những người có thẻ Thưởng Nghiện Chăm sóc Y tế và 
Pensioner Concession được kiểm tra kỹ càng.
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TUITION FEE DISCOUNTS 
FOR HOLDERS OF 

MEANS-TESTED HEALTH 
CARE & PENSIONER 
CONCESSION CARDS 
continued from Page 1

Tôi có cần phải nộp đơn không?
Có, nếu bạn có bất kỳ thẻ nào được liệt kê ở trang trước hoặc nếu bạn đánh dấu vào ô cho biết 
bạn đang ở cấp sứ khỏe/ cấp dưỡng / bệnh tật - tuổi già.

Làm thế nào để nộp?
Cha mẹ và người chăm sóc nên xuất trình cho Văn Phòng Trườbg những thẻ hội đủ điều kiện để 
xác minh. Nhà trường sẽ làm một bản sao của thẻ và cung cấp Biểu phí cho phụ huynh / người 
chăm sóc để hoàn thành. Việc giảm phí sẽ được áp dụng cho học phí.

Sự sắp xếp giảm giá được gia hạn mỗi năm. Cha mẹ và người chăm sóc nhận khoản chiết khấu 
có trách nhiệm phải thông báo cho nhà trường về bất kỳ sự đổi mới hoặc thay đổi nào về tính 
hợp lệ của thẻ.

Nếu một gia đình vẫn không thể trả học phí được giảm giá thì sao?
Các gia đình gặp khó khăn về tài chính đáng kể được yêu cầu lấy hẹn với Thủ Quỹ Trường, 
người sẽ đánh giá xem tình hình tài chính của gia đình có đáp ứng các tiêu chí để được hỗ trợ 
thêm không. Quá trình này xem xét thu nhập của gia đình, số người phụ thuộc và chi phí nhà ở 
của gia đình (thuê hoặc còn nợ ngân hàng). Quá trình này đòi hỏi sự tiết lộ đầy đủ và được đối 
xử với sự cách tế nhị và bảo mật.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một gia đình không có thẻ giảm giá được thử nghiệm có gặp khó 
khăn trong việc trả phí?
Các gia đình không có phương tiện được kiểm tra Thẻ Chăm sóc Y tế hoặc Pensioner Concession 
Card đang gặp khó khăn về tài chính chính hãng trong việc trả lệ phí nên nói chuyện với Thủ 
Quỹ Tài Chánh  của trường để xin xem xét đặc biệt.

Quy trình tương tự như trên sẽ được áp dụng trong việc xác định một thoả thuận thu phí thích 
hợp. Không trẻ em nào bị từ chối đăng ký vì khó khăn về tài chính.

Nếu tôi không chắc về quy trình này thì tôi nên làm gì?
Trong trường hợp đầu tiên xin vui lòng đến và nói chuyện với nhân viên của chúng tôi ở văn 
phòng phía trường. Họ sẽ có thể giúp bạn hoặc là chính họ hướng bạn đến gặp Thủ Quỹ để được 
hỗ trợ thêm.



� �

� Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một 2017

2018 Senior 
Jumper

Nếu con em quí vị sẽ học Lớp 6 hoặc Lớp 7 vào năm 2018, các 
em PHẢI có một Áo Lạnh Senior Jumper cho năm 2018.
Điều này là BẮT BUỘC.

Mẫu đơn đặt hàng và tiền đặt cọc của quí vị phải được trả tại văn 
phòng trể nhất là Thứ Sáu 3 Tháng Mười Một.

Nếu không như vậy quí vị có thể phải chịu chi phí cao hơn.

Quí vị có thể đặt hàng bằng cách sử dụng qua hệ thống mạng 
Ứng Dụng QKR.
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Các học sinh các lớp 3/4 của chúng ta đang rất 
thích thú  trong cuộc đến thăm từ công ty Nước 

của Nam Úc “Slippery Stuff Show”.

Chương trình phải có mặt phần giải trí và giải trí 

bằng từ khuôn mặt của các em.

CHO THẤY VÀ THUẬT LẠI
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THAM DỰ LỚP MỚI của các em Reception  

cho năm 2018

Thứ Tư 29 Tháng Mười Một từ 9 giờ sáng đến 10:30 
sáng 

CA NHẠC GIÁNG SINH Thứ Sáu 1 Tháng Mười Hai (buổi tối)

TIỆC TRÀ CẢM ƠN THIỆN NGUYỆN VIÊN Thứ Ba 5 Tháng Mười Hai (Chào đón tất cả thiện nguyện 
viên - trong Phòng Nhân Viên)

THAM DỰ LỚP MỚI của các em Reception  

cho năm 2018

Thứ Tư 6 Tháng Mười Hai từ 9 giờ sáng đến 11:30 sáng

THÁNH LỄ CUỐI NĂM Thứ Năm 7 Tháng Mười Hai lúc 9:30 sáng

REPORTS Thứ Hai 11 Tháng Mười Hai -emailed xin chắc rằng  địa 
chỉ email của quí vị vẫn còn tồn tại để tránh những việc 
đáng tiếc)

TIỆC MỪNG RA TRƯỜNG CỦA LỚP 7 Thứ Năm 14 Tháng Mười Hai - lúc 6 giờ tối (xin xem blog 
để biết thêm chi tiết và sẽ thông báo cho Phụ Huynh)

TRÌNH BÀY SINH HOẠT của LỚP 7 Thứ Sáu 15 Tháng Mười Hai

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ Thứ Sáu 15 Tháng Mười Hai -chấm dứt lúc 3 giờ chiều.
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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

Mở Cửa trong 
holidays 

Thứ Năm 
12 Tháng Mười 

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.
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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 4
Học Kỳ 4 Trình Bày

Tuần 1 Ban Lãnh Đạo
Tuần 2 2RS and 6/7JW
Tuần 3 2JH and 6/7RG
Tuần 4 R/1MR and 5/6DE
Tuần 5 R/1GC and 3/4MJ
Tuần 6 R/1TB and 3/4KC
Tuần 7 Đêm Ca Nhạc  

Giáng Sinh
Tuần 8 REQ and support 

classes
Tuần 9 Lễ Ra Trường của 

Lớp 7

Assemblies
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Vào Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một, chúng ta cử hành Lễ Thánh Elizabeth 
của Hungary. Bà sinh ra ở Hungary vào ngày 7 Tháng Bảy năm 1207 với 
vua Hungary Andrew II và Gertrude of Merania. Khi lên bốn tuổi Elizabeth 
đã được gửi đi học tại tòa án của Landgrave của Thuringia. Mẹ của 
Elizabeth, Gertrude, qua đời vào năm 1213, khi Elizabeth mới sáu tuổi. Từ 
điểm này, quan điểm của Elizabeth đối với cuộc sống và cái chết đã thay 
đổi đáng kể và bà tìm kiếm hòa bình với lời cầu nguyện.  
 
Năm 1221, bà kết hôn với Ludwig và cùng nhau có ba đứa con xinh đẹp, 
trong đó có hai người trở thành thành viên của tầng lớp quý tộc và người 
thứ ba bước vào đời sống tôn giáo, trở thành một tu viện trưởng tại Đức. 
Năm 1223, sau chuyến viếng thăm từ các Tu Sĩ 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 lấy bánh cho hàng trăm 
người nghèo trong đất của bà. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi Ludwig qua đời 
vì bệnh tật vào năm 1227. Elizabeth thề sẽ không bao giờ kết hôn và sống 
một cuộc đời giống như một nhà tu.  
 
Năm 1228, Elizabeth gia nhập Dòng thứ ba của Thánh Phanxicô. 
Elizabeth, nhận được của hồi môn, bà thành lập một bệnh viện để vinh 
danh Thánh Phanxicô, nơi mà bà đích thân đến trị bệnh. Bà chăm sóc người bệnh và hỗ trợ 
người nghèo. 
 
Đức Giáo hoàng Gregory IX phong thánh cho bà vào ngày 27 Tháng Năm 1235.  
Ngày lễ của Thánh Elizabeth được tổ chức vào ngày 17 Tháng Mười Một và bà là vị thánh bảo 
trợ của những người bệnh; người ăn xin, cô dâu, tổ chức từ thiện, cái chết của trẻ em, người vô 
gia cư; bệnh viện; Các chị em của lòng thương xót; góa phụ. 
 
ĐÀO TẠO CHO CÁC NGƯỜI GIÚP CHO BÀN THỜ THÁNH 
RJ và Christie Concepcion sẽ cung cấp một chương trình đào tạo cho các học sinh những 
Người Làm Việc Với Bàn Thờ Thánh của các Thánh Lễ tại Trung Tâm Holy Family theo lịch trình 
sau: 
Phiên 1: Ngày 19 Tháng 11; từ 11:45 sáng đến 12:15 trưa  
Phiên 2: 26 Tháng 11; từ 11:45 sáng đến 12:15 trưa 
Phiên 3: 3 Tháng 12; từ 9:55 sáng đến 11:30 sáng (bao gồm cả Thánh Lễ)  
Phiên 4: 10 Tháng 12; từ 9:55 sáng đến 11:30 sáng (bao gồm cả Thánh Lễ)  
Phiên 5: 17 Tháng 12; từ 9:55 sáng đến 11:30 sáng (bao gồm cả Thánh Lễ)  
Phiên 6: 31 Tháng 12; từ 9:45 sáng đến 10:20 sáng (tập sự) và 10:30 đến 11:30   sáng (Ủy 
quyền Thánh Lễ)  
Những người phục vụ có tiềm năng là những người Công Giáo đã cử hành Lễ Xác Nhận và 
Rước Lễ Lần Thứ Nhất, và những người có sự hỗ trợ và cho phép của cha mẹ. Các người tham 
gia cần phải có một cam kết nghiêm túc cho việc này.  
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với RJ Concepcion theo số 0468 616 506. 
 
Thánh lễ, Phụng vụ và Cầu Nguyện Buổi Sáng. 
Thứ Tư,  22 Tháng 11, lúc 9 giờ sáng, Lễ Cầu Nguyện của R/1JM, trong lớp học  
Thứ Năm, 23 Tháng 11, lúc 9 giờ sáng, Lễ Phụng Vụ của 5/6DE, trong lớp học  
Thứ Năm, 7 Tháng 12, lúc 9.30 sáng Thánh Lễ Cuối Năm. 
 
Michael Urdanoff  
APRIM 

TIN TỪ 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 
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 

 

11119999th November 2017th November 2017th November 2017th November 2017    (Year A(Year A(Year A(Year A))))    
    
    

33333333RDRDRDRD        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, 
An Important Survey 

 
Recently the Australian government conducted a survey on the issue of same-sex 
marriage. The results became available in the last few days, with a clear result. 
The majority of people in Australia have voted to permit legislative change to 
enable same sex couples to enter into a legal marriage. Thus we can anticipate a 
change to Australian law, in the Marriage Act. This vote does not require a change 
to the teaching of the Catholic Church that marriage is only possible between one 
woman and one man. The vote is about the local legal system. 
 
Results are available matching the political electorates, and these suggest that 
people in our area voted according to the average. We did not have a strong “no” 
vote or a strong “yes” vote.  
 
The vote was quite simple, and the politicians are now faced with the task of 
implementing the popular vote by changing the Marriage Act, and related 
legislation. This will raise a variety of legal and ethical considerations: for 
example, what is the place of religious freedom? what is the impact on other 
proposals about marriage such as polygamy? Changing the Marriage Act requires 
balancing a variety of social and political interests. 
 
Catholic teaching on marriage does not have to be the same as local legal systems. 
In some countries, for example, having multiple wives is permitted, but our 
Catholic Church only celebrates monogamous marriage. Some countries permit 
temporary marriage, but our Catholic Church only celebrates permanent marriage. 
In this, as in other matters, there is a great diversity among humanity. Our teaching 
need not coincide with the Marriage Act. 
 
An important consideration is respect. Of course not everyone in Australia is 
going to agree with Catholic teaching on marriage. We have always been in a 
minority. We must always respect those who genuinely hold opinions which are 
different from ours. And we can expect in return respect for our views. The next 
legislative stage, introducing changes to the Marriage Act will bring many issues 
back into public debate. This is a time to be careful in speech, responsible in 
action, and generous in prayer.  
 
The Catholic Church’s teaching on marriage cannot be reduced to a simple “yes” 
or “no”. Over the centuries we have developed a more complex theology, 
responding to scripture and tradition. I invite parishioners to know more about our 
teaching, and its sources. Blessings to all! 

 
 

Fr Roderick [16 November 2017] 
 

 
 

Cuộc khảo sát quan trọng  

Gần đây, chính phủ Úc tiến hành một cuộc khảo sát về vấn đề hôn nhân đồng 
tính. Các kết quả đã có sẵn trong vài ngày qua, với một kết quả rõ ràng. Đa số 
người dân ở Úc đã bỏ phiếu cho phép thay đổi luật pháp để cho phép các cặp 
cùng giới tính được có hôn nhân hợp pháp. Do đó chúng ta có thể dự đoán được 
sự thay đổi đối với luật pháp của Úc, trong Đạo luật Hôn nhân. Cuộc bỏ phiếu 
này không đòi hỏi sự thay đổi đối với giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo rằng 
hôn nhân chỉ có thể xảy ra giữa một người phụ nữ và một người đàn ông. Phiếu 
bầu là về hệ thống pháp luật địa phương.
 
Kết quả có được phù hợp với cử tri chính trị, và những điều này cho thấy người 
dân trong khu vực của chúng ta đã bỏ phiếu theo mức trung bình. Chúng ta không 
có phiếu bầu mạnh mẽ cho "không" hoặc không có mạnh mẽ ở cá phiếu 
bầu”được". 
 
Cuộc bình chọn khá đơn giản, và các chính trị gia đang phải đối mặt với nhiệm 
vụ thực hiện cuộc bầu cử phổ thông bằng cách thay đổi Đạo Luật Hôn Nhân và 
các luật liên quan. Điều này sẽ nâng cao nhiều khía cạnh pháp lý và đạo đức: ví 
dụ, nơi tự do tôn giáo là gì? tác động của những đề xuất khác về hôn nhân như đa 
thê là gì? Thay đổi Luật Hôn Nhân đòi hỏi phải cân bằng được nhiều lợi ích xã 
hội và chính trị. 

Giáo Huấn Công Giáo về hôn nhân không phải là giống như các hệ thống pháp 
luật địa phương. Ví dụ ở một số quốc gia, có nhiều vợ được phép, nhưng Giáo 
Hội Công Giáo của chúng ta chỉ tổ chức lễ cưới một vợ một chồng. Một số quốc 
gia cho phép kết hôn tạm thời, nhưng Giáo Hội Công Giáo của chúng ta chỉ tổ 
chức lễ cưới vĩnh viễn. Trong trường hợp này, cũng giống như trong các vấn đề 
khác, có rất nhiều sự đa dạng trong nhân loại. Giáo dục của chúng ta không nhất 
thiết phải là Đạo Luật Hôn nhân.
 
Một cân nhắc quan trọng là tôn trọng. Tất nhiên không phải tất cả mọi người ở 
Úc đều đồng ý với giáo huấn Công Giáo về hôn nhân. Chúng ta luôn ở trong một 
thiểu số. Chúng ta phải luôn luôn tôn trọng những ai thực sự giữ những ý kiến 
khác với chúng ta. Và chúng ta có thể mong đợi sự tôn trọng đối với quan điểm 
của chúng ta. Giai đoạn lập pháp tiếp theo, giới thiệu những thay đổi đối với Đạo 
Luật Hôn Nhân sẽ đưa nhiều vấn đề trở lại cuộc tranh luận công khai. Đây là 
thời gian để cẩn thận trong lời nói, có trách nhiệm trong hành động, và rộng 
lượng trong lời cầu nguyện. 
 
Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về hôn nhân không thể được giảm thành một 
chữ "được" hay "không" đơn giản. Trong nhiều thế kỷ chúng ta đã phát triển một 
thần học phức tạp hơn, đáp ứng với thánh thư và sự truyền thống. Tôi mời các 
giáo dân biết thêm về giáo huấn của chúng ta, và các nguồn của nó. Phước lành 
cho tất cả! 
 Cha Roderick [16 Tháng 11 năm 2017] 

19 Tháng Mười Một 2017
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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.

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.
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Online registrations are now open on the 

ACER website. Your application fee must be 

paid before close of registration.  

Register at:
http://scholarships.acer.edu.au/intro/1395
Registration closes: 
5:00pm on Thursday 1 February, 2018.

For further information, please feel welcome 

to contact Mrs Julie Imbrogno, Enrolment 

Officer of Prescott College.
Phone: 08 8269 1655

Email: jimbrogno@prescottcollege.sa.edu.au

Prescott College Academic Scholarships
                  Sunday 11 February, 2018
Prescott College offers Academic Scholarship testing for all year levels, 
including students considering an education at Prescott College for Year 8, 
2019. We are proud to offer several scholarships each year to students wishing 

to study in an environment that offers individualised attention and academic 

challenge to every student.

All members of the school community must consider their own circumstances and obtain their own advice before joining School Community Rewards. The school takes no responsibility for any advice or product 
provided by Credit Union SA Ltd. This information is general in nature and doesn’t take into account your own personal circumstances. It is important for you to consider the terms and conditions before acquiring any 
of our products or services to help you decide whether they are suitable for you. Conditions and fees apply. Lending criteria apply to all credit products. Products are issued by Credit Union SA Ltd except for insurance 
where the Credit Union acts as an agent for Allianz Australia Insurance Ltd AFSL 234708. Credit Union SA Ltd ABN 36 087 651 232, AFSL/Australian Credit License 241066, 400 King William Street, Adelaide SA 5000. 

Keep up to date on all the latest program offers,  
news and ideas for schools and families
facebook.com/school-community-rewards

School  
Community  
Rewards  
is now on

Prescott College Học Bổng 
Chúa Nhật, 11 Tháng Hai năm 2018 

Prescott College cung cấp chương trình Học Bổng cho tất cả các  
cấp lớp, kể cả học sinh đang theo học tại Prescott College Lớp 8,  
2019. Chúng tôi tự hào cung cấp một số học bổng mỗi năm cho những 
học sinh muốn học tập trong một môi trường mang lại sự chú ý cá  
nhân và thách thức học vấn cho mọi học sinh. 

Đăng ký trực tuyến hiện đang mở trên 
trang web của ACER. Lệ phí nộp đơn 
phải được thanh toán trước khi chấm 
dứt. 
Đăng ký tại: http://
scholarships.acer.edu.au/intro/1395  
Đăng ký chấm dứt vào: 5 giờ chiều 
Thứ Năm, ngày 1 Tháng Hai năm 2018. 
 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên 
hệ với Bà Julie Imbrogno, Tuyển sinh của 
trường Prescott College.  
Điện thoại: 08 8269 1655 
Email: 
jimbrogno@prescottcollege.sa.edu.au 
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