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Thánh Thể Đấng Christ (Corpus Christi) 
 
Chúa Nhật này, ngày 18 Tháng Sáu, Các Nhà Thờ Công Giáo đã tổ chức lễ Kỷ Niệm Thánh Thể  Đấng 
Christ. 
 
Nguồn Gốc 

Tổ chức Corpus Christi là lễ trong lịch của các Kitô Giáo từ khoảng 40 năm làm việc của Juliana of Liège,  
cây nâu vàng Norbertine trong thế kỷ 13, hay còn được gọi là Juliana de Cornillon, sinh khoảng giữa năm 
1191 và 1192 tại Liège, Bỉ , một thành phố có nhiều nhóm phụ nữ thờ cúng Thánh Thể. 
 
Dưới sự hướng dẫn của các linh mục gương mẫu, họ sống cùng nhau, cống hiến mình để cầu nguyện và các 
công việc từ thiện. Bị mồ côi từ năm năm tuổi, bà và chị gái Agnes, được giao phó cho sự chăm sóc của các 
nữ tu dòng Augustinô, nơi Juliana phát triển một sự tôn kính đặc biệt đối với Bí Tích Thánh Thể. 

Bà luôn mong ước có một ngày lễ và sự mong muốn đó đã được củng cố bởi một tầm nhìn của Giáo Hội 
dưới sự xuất hiện của mặt trăng tròn có một chấm đen, điều đó cho thấy sự vắng mặt của một lễ trọng thể 
như vậy. Vào năm 1208, bà đã báo cáo lần đầu tiên nhìn thấy ĐứcChúa Kitô, trong đó bà được hướng dẫn 
cầu xin tổ chức lễ tiệc Corpus Christi. Khoảng20 năm sau bà lại nhìn thấy lần nữa nhưng Bà đã giữ bí mật. 
Cuối cùng bà đã chuyển nó cho người giải tội của mình, và ông ấy đã chuyển nó cho giám mục. 
 
Juliana cũng đã kiến nghị cho  Dominican Hugh of St-Cher, và Robert de Thorete, Giám mục Liège. Vào thời 
đó, các giám mục có thể tổ chức các bữa Lễ trong các giáo phận của mình, do đó vào năm 1246, Đức cha 
Robert đã yêu cầu tổ chức một lễ kỉ niệm Corpus Christi trong giáo phận mỗi năm sau đó vào Thứ Năm sau 
Chúa Nhật Trinity. 
 
Ngày nay 
 
Theo truyền thống, người Công Giáo tham gia vào một cuộc diễu hành qua các đường phố của một khu phố 
gần giáo xứ của họ theo sau đó là Thánh Lễ và cầu nguyện và hát. Bí Tích Thánh Thể, được gọi là Bí Tích 
Thánh, được đặt trong một bình thánh thể và được giữ bởi một thành viên của hàng giáo phẩm trong quá 
trình rước lễ. Sau khi diễu hành, các giáo dân trở lại nhà thờ nơi mà nơi đó sự chúc phước được diễn ra. 
 
Vào Thứ Năm, ngày 30 Tháng 5 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francis XVI cử hành Thánh Lễ tại Vương Cung 
Thánh Đường Thánh John Lateran. Sau Thánh Lễ, ngài đã dẫn dắt cầm nến truyền thống Corpus Christi 
Procession bằng cách đi bộ qua các đường phố của Rôma, từ Vương Cung Thánh Đường Thánh John 
Lateran đến Nhà Thờ Đức Mẹ Maria, chỉ cách đó hơn một dặm. 

(Theo Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo)  
 

Chương trình Bí Tích Saint Matthew 
 
Đối với tất cả những gia đình muốn tham gia vào Chương Trình Bí Tích tiếp theo, phiên họp đầu tiên bắt đầu 
vào cuối tuần này Thứ Bảy, ngày 1 Tháng Bảy lúc 4 giờ chiều và Chúa Nhật, ngày 2 Tháng Bảy lúc 10:15 
sáng. 
Các cuộc họp sẽ được tổ chức tại Siena Hall, (trường St. Augustines), 25 Commercial Road, Salisbury. 
 
Đối với những người quan tâm xin vui lòng đến và gặp tôi Michael Urdanoff, hoặc đến tại văn phòng 
phía trước để hỏi lấy một tờ đơn nếu quí vị muốn đăng ký cho con em mình. 
 
Lễ Phụng vụ và Cầu Nguyện Buổi Sáng 
 
Lễ Phụng vụ, của Lớp 6/7 JW, Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, lúc 9 giờ sáng, trong Lớp học. 
Cầu Nguyện Buổi Sáng của R/1MC, Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, lúc 9 giờ sáng, trong Lớp học. 
Thánh Lễ của R/1JM & RV, Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, lúc 11:30 sáng, trong Trung Tâm. 
 
 
Michael Urdanoff  
APRIM của Holy Family 
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THI ĐIỀN KINH CỦA CÁC TRƯỜNG SACPSSA  
Xin chúc mừng đến 42 học sinh của Trường Holy Family đã tham gia thi đấu tại Giải Thi Đấu Điền 
Kinh của Các Trường Tiểu Học Công Giáo Nam Úc. 

Đó là một ngày rất thành công với kết quả xuất sắc của cá nhân và đội. 

Các học sinh của chúng ta không chỉ cho thấy tài năng lớn trên trường đua và các lĩnh vực mà còn 
thể hiện tinh thần thể thao và tinh thần học tập xuất sắc. 

Cuộc huấn luyện vào buổi sáng sớm và giờ ăn trưa đã được thưởng bằng các kết quả sau: 
• Đội Nữ U/12  3 giải vô địch 
• Đội Nam U/12  3 giải vô địch 
• Đội Nam U/11  3 giải vô địch 
• Riley Stam U/12 giải vô địch cá nhân 
• Hayley Wilkinson U/12 giải vô địch cá nhân 

Đội của chúng ta hoàn thành tổng thể 
• Giải nhì của Nam 
• Vị trí thứ 3 của Nữ 

Tất cả các đối thủ cạnh tranh rất tốt và cảm ơn những nỗ lực của mọi người. Cảm ơn cô Hayley 
Stam, John Stevens đã giúp đở làm việc cho trường của chúng ta. 

Lisa Roberts và Leanne Cooymans 
Các giáo viên Thể Thao Tiểu Học.

THẤY & NÓI
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THẤY & NÓI
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OPEN 
Friday 16th June at 2.15pm 
The PARENT CAFÉ, where you can: 

• Wait for your children in warmth and comfort 
• Have a hot Tea or Coffee & biscuit 
• Share your home baked goodies (nut free) 
• Chat with other parents 

 
All for just a Gold Coin Donation 

 
For more information please call Luisa or Adam on  

82506616 or Email  
pandf@holyfamily.catholic.edu.au 

MỞ CỬA
Thứ Sáu 16 Tháng Sáu lúc 2:15 chiều
The PARENT CAFÉ , nơi quí vị có thể

*  Ấm chúng và dễ chịu trong khi chờ đợi con mình
* Có trà, cà phê và bánh ngọt
* Cùng chia xẻ các món bánh nướng của quí vị ( không có đậu)
* Giao lưu với những phụ huynh khác

 
   Tất cả mọi thứ chỉ giúp tự nguyện bằng 1 hoặc 2 đồng tiền 

vàng mà thôi!
  Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Adam hoặc Luisa qua số

82506616 hoặc email 
pandf@holyfamily.catholic.edu.au
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Đăng Ký cho Học Kỳ 3

Nếu con quý vị đủ tuổi bắt đầu cho Học Kỳ 3, năm 2017, xin vui lòng hoàn 
thành tờ đơn đăng ký nhập học và trả lại đơn cho nhà trường càng sớm càng 
tốt. Ngay bây giờ chúng tôi đang xem xét hồ sơ.

Nếu con em quí vị có tuổi 
từ giữa 1 Tháng Năm 2017 
và 31 Tháng Năm thì các 

con em họ có thể đăng ký 
ngay bây giờ.
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BỆNH TẬT
Mùa đông đang nhanh chóng tiếp cận và như vậy là 
sẽ có nhiều vi khuẩn. Nếu con quí vị không khoẻ, 
hãy nghĩ về sứ khỏe của họ và sức khỏe của người 
khác và quyết định xem con mình nên nghỉ ngơi ở 
nhà hay không. Thời gian đối với trẻ em đã bị nôn 
mửa hoặc bắt đầu dùng kháng sinh thì phải được 24 
giờ trước khi trở lại trường. Các hướng dẫn thêm đã 
được đưa vào dưới đây.

Không đến nhà giữ trẻ, mẫu giáo, Trường học và công việc
Sự lây lan của một số bệnh truyền nhiễm có thể được giảm bằng cách nên tránh xa người bệnh, được 
biết là nhiễm trùng, do tiếp xúc với những người khác có nguy cơ mắc bệnh.
Sau đây là những thời gian tối thiểu được đề nghị để loại trừ khỏi trường học, trường mẫu giáo và 
trung tâm giữ trẻ cho các trường hợp và liên hệ với các bệnh truyền nhiễm dựa trên hướng dẫn của Hội 
đồng Y tế và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia vào tháng 12 năm 2005 và ấn bản lần thứ 10 của 
Australian Immunisation Handbook , 2013

Những hướng dẫn này cũng có thể được áp dụng cho cộng đồng nói chung và hầu hết các nơi làm việc. 
Một nhân viên chăm sóc trẻ bị viêm dạ dày ruột (còn gọi là 'gastro': viêm ruột), không nên trở lại làm 
việc ít nhất 24 giờ sau khi nôn hoặc tiêu chảy đã ngưng.
sick1.jpegCác giai đoạn loại trừ
*  Nhu cầu loại trừ phụ thuộc vào:
*  Sự dễ dàng lây nhiễm có thể lây lan
*  Khả năng của người bị bệnh theo các biện pháp phòng ngừa vệ sinh
Có hay không người đó có một số miễn dịch với nhiễm trùng (từ khi chủng ngừa hoặc nhiễm trùng 
trong quá khứ)
Đến một mức độ thấp hơn, mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Các định nghĩa

Các giai đoạn loại trừ được dựa trên thời gian mà một người có bệnh cụ thể hoặc tình trạng có thể lây 
nhiễm cho người khác.
Không loại trừ nghĩa là không có nguy cơ lây truyền bệnh sang người khác. Một người không bị loại 
trừ vẫn có thể vẫn cần ở nhà vì họ không cảm thấy khoẻ.

Gần gủi với bất kỳ người nào đang bị nhiễm thì dễ có nguy cơ bị nhiễm trùng từ người đó.

Biết thêm thông tin 
Để biết thêm thông tin về bệnh, xin vui lòng tham khảo các chủ đề bệnh cụ thể diseae topics.

Các giai đoạn loại trừ
Những hướng dẫn này cũng có thể được áp dụng cho cộng đồng nói chung và hầu hết các nơi làm việc.
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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC
Đồng phục mùa đông thì bắt buộc cho Học Kỳ 3 & 4, chúng tôi có bán sẩn trong phòng Đồng Phục 
Đồng phục mủa đông như sau: 
NỮ: 
Pinafore (Reception to Year 4); 
Áo sơ mi tay dài màu kem (có phù hiệu  
của trường (Years 5-7); 
Áo phông với logo; 
Cà vạt.; 
Áo Lạnh 
Vớ dài tới đầu gối hay vớ bó đen. 

NAM: 
Quần tây dài có dấu hiệu Holy Family; 
Áo sơ mi sọc tay dài của  Holy Family; 
Cà vạt; 
Áo lạnh của Holy Family; 
Vớ đen có sọc của  Holy Family. 

THỂ THAO: (Nam và Nữ) 
Quần dài thể thao của Holy Family; 
Áo khoát có dây kéo của Holy Famil ; 
Áo thu sọc của Holy Family 
Vớ thể thao trắng có sọc của Holy Family. 

Giỏ xách của trường 
Chúng tôi đang có một số gít iỏ xách đi học của trường. 
Giá $50 một cái.The Uniform Shop will NOT be open during the July 2017 school holidays. 

PHòng Bán Đồng Phục sẽ KHÔNG mở cửa trong thời gian 
nghĩ vào Tháng Bảy 2017.

Thứ Hai 8:30 - 9:30 sáng

Thứ Tư 2.30 - 3:30 trưa

Thứ Năm 8.30 - 9:30 sáng

THÊM: THỨ TƯ 21 THÁNG SÁU 11giờ sáng - 12 giờ trưa
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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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TRẠI CỦA LỚP 5/6PN & 5/6E CAMP Thứ Tư 21 Tháng Sáu đến 23 Tháng Sáu 2017

TRẠI CỦA LỚP 5/6PA & 5/6MN Thứ Hai 26 Tháng Sáu đến 28 Tháng Sáu 2017

TRẠI CỦA LỚP 6/7 Thứ Hai 26 Tháng Sáu đến 28 Tháng Sáu 2017

SEMESTER 2 REPORT Emailed vào Thứ Hai 3 Tháng Bảy (xin quí vị cung cấp 
địa chỉ email của quí vị)

TRẠI CỦA LỚP 5/6IB & 5/6DE Thứ Hai 3 Tháng Bảy đến 5 Tháng Bảy 2017

HỌP HỘI XUÂN THứ Tư 5 Tháng Bảy lúc- 6.30 tối

Thay đổi ngày cắm trại
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Assemblies

Term 2
Term 2 Presenting
Week 1 Leaders
Week 2 2RS and 2JH
Week 3 2MP and 2DH
Week 4 R/1JM and R/1RV
Week 5 Mission Week
Week 6 R/1GC and R/1TB
Week 7 R/1AM and R/1MS
Week 8 3/4MC and 3/4SM
Week 9 R/1EC and R/1MR
Week 10 Music
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 **********  AN TOÀN  *****

ĐƯỜNG CHO NGƯỜI BĂNG NGANG:   Xin bạn có thể đảm bảo rằng bạn băng qua đường bằng cách sử 
dụng lằn đường cho người đi bộ. Chúng tôi đã thấy một số học sinh và các bậc phụ huynh đã chạy băng 
ngang ở giữa đường giao thông. Điều này là cực kỳ nguy hiểm khi có những chiếcxe ở mọi hướng và tầm nhìn 
kém. Hãy nêu gương và sử dụng lằn đường vượt dành cho người đi bộ được giám sát bởi nhân viên trường. 

BÃI ĐẬU XE:  Bãi đậu xe của chúng ta được thiết lập với một chiều ra và một chiều vô. Xin vui lòng nhập vào 
bãi đậu xe thông qua các lối vào 
gần vò bùng binh trường. KHÔNG 
ĐƯỢC quẹo phải trên đường 
Shepherdson để vào  bãi đậu xe 
của trường (như thể hiện trên bản 
đồ). Điều này sẽ tạo ra khối giao 
thông và ùn tắc, ttức giận và nguy 
hiểm. Nó là dễ dàng hơn và nhanh 
hơn để lái xe xuống tới đường 
vòng, đi xung quanh và sau đó 
nhập vào lằn  đường để vào bãi 
đậu xe. 

KHU THẢ VÀ ĐÓN HỌC SINH: 
Khi vào bãi đỗ xe để sử dụng khu 
vực thả và đón thì  bạn nên chắc 
chắn rằng bạn đang sử dụng cả 
hai phía của bãi đậu xe (như thể 
hiện bởi đường màu vàng). Điều 
này sẽ giữ cho giao thông trên đường và làm giảm bớt tắc nghẽn trên Shepherdson và Martins Roads. Nếu 

!

TÀI SẢN BỊ MẤT 
Hãy đảm bảo tất cả các vật dụng cùa học sinh được dán nhãn để cho phép chúng tôi trả lại tài 
sản bị mất cho chủ sở hữu của mình. Khi chúng tôi nhận được tài sản bị mất chúng tôi kiểm tra 
tên, lớp học của họ và trả lại qua hộp lớp học của các em. Các hộp lớp sẽ được đem đến Văn 
Phòng vào buổi sáng và thu thập vào buổi chiều. 
 Quí vị được chào đónđể đến tìm bất kỳ vật dụng nào mà con em quí vị thất lạc trong Văn 
Phòng Tiếp Tân Học Sinh.

CÁC LOẠI THUỐC 

Đây là chính sách cho tất cả các loại thuốc được lưu giữ trong  phòng bệnh của trường (nằm 
gần phòng tiếp nhận của học sinh). Một bản  kế hoạch thuốc có chữ ký của bác sĩ của quị vị 
cũng cần cung cấp cho nhà trường  bất kỳ loại thuốc nào theo yêu cầu cho học sinh xử dụng 
trong suốt cả ngày - cho dù dài hạn hoặc ngắn hạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn 
panadol, Nurofen và thuốc kháng sinh. Chính sách này được thực thi để đảm bảo con quí vị 
xử dụng thuốc có liều lượng chính xác tại thời điểm chính xác mà được đăng nhập bởi đội 
ngũ nhân viên của chúng tôi và để ngăn chặn các học sinh tự dùng thuốc mà có thể gây hại. 
Một bản kế hoạch thuốc cũng cần thiết cho bất kỳ đứa trẻ đó có thể không được tự chủ. Sự 
hỗ trợ và hiểu biết của quí vị về vấn đề này thì giúp rất tốt cho nhà trường.
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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 
Telephone: 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: 8182 3237 
0419 485 090 young.joan@bigpond.com 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 

Co-ordinator 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 

 

 

11118888thththth    June June June June 2017201720172017    (Year A(Year A(Year A(Year A))))    
THE MOST HOLY THE MOST HOLY THE MOST HOLY THE MOST HOLY BODY & BLOOD BODY & BLOOD BODY & BLOOD BODY & BLOOD     

OF CHRISTOF CHRISTOF CHRISTOF CHRIST    

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 

 

CORPUS CHRISTI 
 

Dear Friends,  
On this day we celebrate Corpus Christi, the feast of the Body and Blood of 
Jesus Christ our Savior.  On this day we honor the Eucharistic body of 
Christ.  Why do we set aside a special day to celebrate Corpus Christi? 
Don’t we honor Christ’s body at every Mass?  Why do we need a special 
day to celebrate ‘Body of Christ’? 
 

Without setting aside anything theological, I wish to look at our feast from 
a different angle. We celebrate Corpus Christi for the same reason that we 
celebrate Mother’s Day or Father’s Day. These are special days for our 
mum and dad, but not because we have no love for them on other days.  We 
humans have a tendency to take for granted our special gifts. That includes 
our parents and maybe nature, flowers, sunshine and definitely the most 
precious of all our gifts, Body of Christ.  Why do we lose appreciation for 
our special gifts?  
 

Psychologists say that if we listen to every sound around us, we are likely 
to go insane. To protect ourselves from insanity the body habituates these 
sounds.  (Habituation is the process of decrease in response to 
a stimulus after repeated presentations.)  In some ways this is good. But 
there is a negative side to habituation, we tend to habituate everything after 
a while.  We lose the excitement because we take it for granted.  It happens 
probably most in our relationships.  What we need to do, is to make a 
conscious effort to be sensitive to the object of our focus.  In many ways, 
for the same reason, we become habituated to the Body of Christ.  We fail 
to appreciate the gift and forget His presence amidst us. (indebted to Mark 
Link SJ for the idea) 
 

As we celebrate the feast of Corpus Christi, let us ask ourselves, “What 
does Holy Communion mean to me?”  Do I long to receive the Lord as 
much as I did the first time?  If my answer is No, then what can I do to 
deepen my love and appreciation for the Lord?  Can I make two 
suggestions?  First, during the week, add to your regular prayers, a prayer 
of thanksgiving for the Body of Christ.   Second, during the coming week 
find a time to spend a few minutes in adoration before the Blessed 
Sacrament. Maybe I can do that straight after this Mass or anytime during 
the week.  
Wishing you Blessings from the Living Lord, 
 
 
 
Fr. Shibu Jacob Msfs 
 

18 Tháng Sáu 2017 (Năm A)
THÁNH THỂ & HUYẾT CỦA ĐẤNG CHRIST

THÁNH THỂ CHÚA JÊSUS  

Bạn thân mến, 
Vào ngày này, chúng ta cử hành Thánh lễ Chúa Cứu Thế, lễ kỷ niệm về Thân 
Thể và Huyết của Chúa Giêsu Kitô Cứu Chúa chúng ta. Vào ngày này chúng 
ta tôn vinh Thánh Thể của Đấng Chirst. Tại sao chúng ta dành một ngày đặc 
biệt để chào mừng THÁNH THỂ CHÚA JESUS? Tại sao chúng ta không tôn 
vinh Thánh Thể  Đấng Christ trong mỗi Thánh Lễ? Tại sao chúng ta cần một 
ngày đặc biệt để chào mừng 'Thánh Thể của Chúa Kitô'? 
 
Không để qua một bên bất cứ điều gì về thần học, tôi muốn nhìn vào ngày Lể 
kỷ niệm của chúng ta từ một góc độ khác. Chúng ta cùng kỷ niệm Thánh Thể 
Đấng Christ vì cùng một lý do mà chúng ta mừng ngày của Mẫu Thân hoặc 
Ngày của Phụ Thân. Đây là những ngày đặc biệt dành cho mẹ và cha của 
chúng ta, nhưng không phải vì chúng ta không có tình yêu đối với họ vào 
những ngày khác. Con người chúng ta có khuynh hướng nhận lấy những món 
quà đặc biệt của cho chúng ta. Điều đó bao gồm cha mẹ chúng ta và có thể là 
thiên nhiên, hoa, ánh nắng mặt trời và chắc chắn quý giá nhất của tất cả các 
ân tứ của chúng ta là Thánh Thể Chúa Kitô. Tại sao chúng ta đánh mất giá trị 
cho những món quà đặc biệt của chúng ta?  

Các nhà tâm lý học nói rằng nếu chúng ta lắng nghe mọi âm thanh xung 
quanh chúng ta, chúng ta có thể sẽ bị điên. Để bảo vệ chúng ta khỏi sự điên 
rồ, cơ thể thường làm quen với những âm thanh này.   (Thói quen là quá trình 
giảm đáp ứng với một kích thích sau nhiều lần thuyết trình)  Trong một số 
cách thì điều này là tốt. 
Nhưng có một mặt tiêu cực đi bên cạnh thói quen, chúng ta có xu hướng quen 
dần mọi thứ sau một thời gian.  Chúng ta mất hứng thú bởi vì chúng ta coi đó 
là điều hiển nhiên. Nó xảy ra có lẽ là hầu hết trong các mối quan hệ của chúng 
ta. Điều chúng ta cần làm là tạo ra một nỗ lực có ý thức để nhạy cảm với đối 
tượng tập trung của chúng ta. Bằng nhiều cách, vì cùng một lý do, chúng ta 
trở nên quen với Thánh Thể của Đấng Christ. Chúng ta không đánh giá cao 
món quà và quên sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta. (mang ơn Mark Link 
SJ cho các ý tưởng) 
 
Khi chúng ta mừng lễ Thánh Thể Đấng Christ, chúng ta hãy tự hỏi: "Lễ Mình 
Thánh có ý nghĩa gì đối với tôi?" Tôi có muốn được đón nhận Chúa nhiều như 
tôi đã làm lần đầu tiên không? Nếu câu trả lời của tôi là Không, thì tôi có thể 
làm gì để làm sâu sắc hơn tình yêu và lòng biết ơn của tôi đối với Chúa? Tôi 
có thể đưa ra hai gợi ý? Thứ nhất, trong tuần lễ, hãy thêm vào những lời cầu 
nguyện thường lệ của bạn, một lời cầu nguyện tạ ơn Chúa Cứu Thế. Thứ hai, 
trong tuần tới, hãy dành thời gian dành vài phút để thờ phượng trước Bí Tích 
Thánh Thể. Có lẽ tôi có thể làm điều đó ngay sau Thánh Lễ này hoặc bất cứ 
lúc nào trong suốt tuần. 
 
Chúc các bạn được phước lành từ Chúa Sống, 

 
Cha Shibu Jacob Msfs 
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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 is general advice only. Before acquiring any financial product you should consider whether or not it is suitable for you. Conditions and fees apply and 
are available upon request. 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.  SCR_170420_A

With School Community Rewards,  
Credit Union SA has created an incredibly  
easy way to help improve the future of 
your family and your children’s school.
Here's how it works:

1.  Simply take out any of Credit Union SA’s highly  
competitive banking products – including affordable  
home and personal loans, credit cards, savings and 
transaction accounts, insurance and more.

2.  Nominate your school as a School Community Rewards 
beneficiary.

3.  Credit Union SA will then regularly donate a portion of  
our profits to your school, providing extra funds to use 
however the school wishes.

To find out more call Credit Union SA's  
School Community Support Officer on  
8202 7657 or visit creditunionsa.com.au

Với  Chương  trình  School  Community  Rewards, 
Ngân Hàng Credit Union SA đã tạo ra một cách dễ 
dàng vô cùng để  giúp cải  thiện tương lai  của gia 
đình bạn và trường học của con bạn.

Đây là các việc làm:
1. Đơn giản chỉ cần đưa ra các sản phẩm ngân hàng 
cạnh tranh của Credit Union SA - bao gồm cả khoản 
vay nhà và cá nhân,  thẻ  creadit,  các khoản thanh 
toán và các tài khoản giao dịch, bảo hiểm và nhiều 
hơn nữa.
2. Đề cử trường học của con em bạn như một người 
thụ hưởng Community Community Rewards.
3. Sau đó Creadit Union SA sẽ  thường xuyên đóng 
góp  một  phần  vào  lợi  nhuận  của  chúng  ta  cho 
trường học của con em bạn,


