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Kính gửi các Bậc Phụ Huynh, Nhân Viên và học sinh,  
 
Cuối tuần trước, tôi đã tham dự một nhóm gồm 36 nhà 
giáo dục hàng đầu của Úc với tư cách là khách của Ngân 
hàng Commonwealth xem xét các định hướng tương lai 
cho Giáo Dục Úc. Chúng tôi đã tham gia vào các bài 
thuyết trình của các nhà tư tưởng hàng đầu của Úc trong 
giáo dục. Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì mà Holy 
Family chưa giải quyết bằng cách này hay cách khác. Điều 
quan trọng là chúng tôi không ngừng tìm kiếm các phương 
pháp tốt nhất để học có sẵn trên thế giới.  
 
Chúng tôi đã gặp nhau trong Tòa nhà tuyệt vời của Axe 
Axle, được trình bày ở kế bên, được xây dựng trên các sân 
đường sắt cũ ở Sydney, nơi chứa 4.500 công nhân ở nơi 
được mô tả là nơi làm việc tốt nhất thế giới. (Tôi có thể 
nghĩ Holy Family là nơi làm việc tốt nhất thế giới.)  
 
Cảm nhận ngay lập tức của tôi về tòa nhà rất thông minh 
này là học sinh của chúng ta có thể di chuyển vào tòa nhà 
này và sử dụng nó một cách liền mạch. Mặc dù ở quy mô 
lớn hơn nhiều, tòa nhà hoạt động giống hệt với cách làm 
việc của trường chúng ta. Các học sinh của chúng tôi rất 
tiến bộ về kỹ năng CNTT và khả năng hợp tác làm việc 
theo nhóm.  
 
TRONG TRƯỜNG HỘI TRƯỜNG NGAY HÔM NAY  
 
Cảm ơn nhiều phụ huynh và người chăm sóc đã có thể đến 
tham dự hội sinh hoạt hôm nay. Đó là một ngày trình bày 
của học tập, văn hóa và bản sắc Công Giáo. Những trẻ em 
đang hoạt động từ Tin Tức Holy Family.com.au và báo 
cáo về nhiều đổi mới chương trình giảng dạy thú vị trong 
trường của chúng ta bao gồm cả việc sử dụng công nghệ. 
Công nghệ không phải là một trình điều khiển của người 
Nổi Tiếng về sự thay đổi giáo dục nhưng nó là một phần 
quan trọng của quá trình học tập.  
 
Các chương trình điều khiển thay đổi giáo dục bao gồm:  
 
• Trẻ em tự kiểm soát việc học của mình  
• Trẻ em tự tạo kiến thức 
Chúng ta có rất nhiều những chương trình xảy ra trong 
Trường của chúng ta. 

Gửi lời  “Chúc Mừng ngày Devali” 
đến với tất cả mọi người. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 
Ngân Hàng Commonwealth tại Sydney  
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HỘI XUÂN

Đánh Giá về Hội Chợ Xuân Holy Family 2019. 
 
1. Dịch vụ: 
Dịch vụ tại hội chợ mùa xuân rất thân thiện, nhanh chóng, có nỗ lực như nhau cho 
mọi khách hàng và họ biết họ đang làm gì và họ lịch sự với khách hàng của họ. 
Tôi cảm thấy rằng tất cả các khách hàng đều hài lòng với những gì họ đang được 
phục vụ. 
Ví dụ như Snow Cones, người phụ nữ tạo ra Snow Cones rất nhanh, sạch sẽ, hiệu 
quả, lịch sự hỏi khách hàng những gì họ muốn có và mọi khách hàng đều bước đi với nụ cười. 
 
2. Các gian hàng: 
Các gian hàng tại hội chợ xuân là bình đẳng luôn cho trẻ nhỏ, học sinh lớn tuổi và người lớn. 
Tôi thích ý tưởng có một gian hàng Học cách làm CPR, tôi cảm thấy điều đó phù hợp với mọi người, vì đó là điều 
quan trọng và quan trọng đối với mọi người khi học CPR cơ bản. 
 
3. Các trò chơi:  
Trò chơi bóng rổ là một trò chơi dành cho học sinh lớn tuổi hơn tuy nhiên 
tôi đã thấy rất nhiều trẻ nhỏ muốn chơi, nhưng nó có rất nhiều thứ mà hầu 
hết trẻ nhỏ không thể với tới. 
Các chương trình phụ khác bao gồm các chú hề và các chai, có thể một 
chương trình phụ bắn cung cho năm tới cùng với trò chơi bóng rổ sẽ lôi 
kéo các học sinh lớn tuổi tích cực hơn với các buổi trình chiếu. 
   
4. Các gian hàng cung cấp thức ăn:  
Từ thức ăn, đồ uống, nón tuyết, trí tưởng tượng siêu thực, đồ thủ công 
Klever, nến đẹp, bàn chân Jollie, quà tặng với giá cả phải chăng / đồ trang 
trí trong nhà, bom tắm, đồ thủ công làm bằng tay, cây mọng nước và nhiều 
hơn nữa. 
Tất cả các nhà cung cấp đã có thực phẩm, đồ uống, sản phẩm tuyệt vời 
cho mọi lứa tuổi và dịch vụ tuyệt vời. 
 
5. Đấu giá: 
Đấu giá là một cách tuyệt vời để quyên tiền cho Holy Family và đó là điều 
mà rất nhiều phụ huynh dường như rất hào hứng tham gia. 
 
6. Các trò chơi quay vòng. 
Hội Xuân có một loạt các trò chơi quay vòng tuyệt vời cho mọi lứa tuổi, từ 
vòng quay Tea Cup đến vòng quay cơn bão Hurricane. 
Trẻ nhỏ thích thú với những chuyếvòng chơi nhỏ hơn và những đường 
trượt trong khi những đứa trẻ lớn hơn cũng thích những đường trượt và những vòng quay cũ hơn. 
Các trò chơi vòng quay chắc chắn là một thành công lớn cho tất cả mọi người thưởng thức. 
 
7. Kinh nghiệm tổng thể.  
Như là học sinh mới của Trường Holy Family, tôi chưa từng tham dự Hội chợ xuân của Holy Family trước đây, tôi 
thấy Hội Chợ Xuân được chào đón, vui vẻ, thức ăn tuyệt vời, phù hợp với mọi lứa tuổi và là một ngày tuyệt vời của 
gia đình. Hội Chợ Xuân là một cách tuyệt vời để quyên tiền cho Trường Holy Family, tôi chắc chắn sẽ trở lại vào 
năm tới và thậm chí tôi có thể mang theo một số bạn bè từ các trường khác nữa. 

Bài viết của Tyrese Nguyen, 5/6NP, 21/10/19
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T-BALL

Hôm nay thêm một ngày tuyệt vời khác đại diện cho Holy Family cho cuộc Thi Đấu Tball tại khu bảo tồn Ridley. 
Chúng tôi đã đem 60 học sinh từ Lớp 3-5. Chúng tôi có hai đội nữ và 3 đội nam, tất cả đều trải qua thành công theo 
cách riêng của họ. Đặc biệt cảm ơn Jasmin, India, Bianca và Allanah. Nhữngtrận thi đấu này sẽ không thành thành 
công nếu không có sự hổ trợ của bạn. 

Chúng tôi quyết định kết thúc các cuộc thi sớm hơn một chút do sthời tiết khá nóng nhưng các học sinh  hoàn toàn 
thích thú với thời gian họ ở đó. 

T-ball là một trò chơi mà mọi người đều có thể tham gia theo một cách nào đó và các học sinh có rất nhiều cơ hội để 
chứng minh những khả năng mình có. Một số cú đánh tuyệt vời, một số pha bắt bóng xuất sắc và một số lối chơi rất 
thông minh cho phép các đội của chúng tôi trải nghiệm thành công. 

Điều đáng kinh ngạc là tinh thần đồng đội và sự khích lệ thêm của một số học sinh chưa bao giờ đến lễ hội thi đấu 
thể thao của trường trước đây, thật tuyệt vời khi được chứng kiến. 

Chúc mừng mọi người tham gia đã làm rất tốt. 

Daniel Pearce 
Giáo viên Thể Dục & Lớp 4
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LACROSSE

Một nỗ lực tuyệt vời cho lễ hội Lacrosse đầu tiên. Hôm nay chúng tôi đã đưa 39 học sinh của Lớp  
5/6 đến thi đấu tại sân chơi West Beach. 

Một nỗ lực đáng kinh ngạc từ các học sinh trong điều kiện nóng bức, các học sinh đại diện cho 
mình một cách đáng ngưỡng mộ. Các kỹ năng tiếp tục cải thiện trong suốt cả ngày và có một số 
kết quả nhóm tuyệt vời. 

Báo cáo là tất cả các đội đã trải nghiệm thành công trong nhiều lần với ít nhất 1 đội sẽ bất bại. 

Nỗ lực tuyệt vời của tất cả những người liên quan và đặc biệt cảm ơn đến Brooke và Antonia vì đã 
tham gia tình nguyện giúp đở. 

Daniel Pearce 
Giáo viên Thể Dục & Lớp 4



Thứ Sáu, 1 Tháng Mười Một

NGÀY TƯỞNG NIỆM Thứ Hai 11 Tháng Mười Một

DISCO Thứ Sáu 15 Tháng Mười Một

SPORTS ASSEMBLY Thứ Sáu 22 Tháng Mười Một

YEAR 5 CAMP (BM, HM, AE) Thứ Hai 25 Tháng Mười Một

YEAR 5 CAMP (HS, NP, DE) Thứ Tư 27 Tháng Mười Một

TRANSITION Thứ Tư 27 Tháng Mười Một (từ 9 giờ sáng -  10.15  sáng)

HOUSE GROUP SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOAL SHARING DAY
Thứ Sáu 29 Tháng Mười Một

END OF YEAR MASS Thứ Ba 3 Tháng Mời Hai (9.30 sáng)

TRANSITION Thứ Tư 4 Tháng Mười Hai (9 giờ sáng - 11 giờ sáng)

CAROLS NIGHT Thứ Sáu 6 Táng Mười Hai

YEAR 6 GRADUATION Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai

LAST DAY OF TERM/YEAR Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai

PUPIL FREE DAY (no school for students) Thứ Sáu 13 Tháng Mười Hai
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Holy Family students only 

                 


FRIDAY November 15th  
Held in the School Hall 

Receptions -Year 2 at 6pm - 7pm 
Year 3-6 at 7.15pm - 8.30pm 

$5 

Entry at the Door or 

Pre-purchase on the QKR app 
Water and snacks provided 

ONLY Students allowed in the DISCO 

Parents can wait in the staffroom  
Free Coffee/Tea 

Sự Kiện Sắp Tới
Chỉ Dành Cho Học Sinh của Holy Family

THỨ SÁU 15 Tháng Mười Một 
Tổ chức trong Hội Trường 

Lớp Reception - Lớp 2 từ 6 - 7 giờ tối 
Lớp 3 - 6 từ 7:15 - 8:30 tối 

$5 
Có thể mua vé tại cửa vào hoặc


Mua trên mạng QKR

Cung cấp nước và thức ăn nhẹ


Chỉ dành cho học sinh của Trường Holy Family

Phụ Huynh có thể ngồi chờ trong Phòng Nhân Viên

Có miễn phí trà/cà phê
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TIN TỪ APRIM
Thứ Sáu và Thứ Bảy này, chúng ta kỷ niệm hai ngày 
Lễ đặc biệt trong lịch của Giáo Hội Công Giáo. 
 
Ngày Lễ Các Thánh (1 Tháng Mười Một)  
 
Lễ Tất Cả các Vị Thánh được các Kitô hữu Công 
Giáo tổ chức để tưởng nhớ tất cả các vị thánh và 
các vị tử đạo được biết đến và chưa được biết đến 
trong đức tin Kitô giáo. 
 
Ngày Lễ Tất Cả Linh Hồn (2 Tháng Mười Một)  
Truyền thống tưởng niệm những người đã chết và 
cầu nguyện cho lối vào thiên đàng kéo dài đến thế 
kỷ thứ bảy. 
 
Giáo Hoàng Benedict XV (1914-22) kinh hoàng vì số 
người chết trong Thế Chiến thứ nhất, và ý thức 
được rằng nhiều người đã chết không có cơ hội 
nhận Lễ Bí Tích được gọi là Vô đạo, (bây giờ được 
gọi là Sự xức dầu của bệnh) đã thực hiện một sự 
thay đổi cho ngày Lễ  này. Ngài đã cho phép vào 
ngày 10 Tháng Tám 1915 để chào mừng ba đại lễ 
cho Ngày Linh Hồn. 
 
Ngày linh hồn cho chúng ta cơ hội cầu nguyện cho 
tất cả những người đã qua không chỉ là gia đình và 
bạn bè. 
 
Các Thánh Lễ 
 
Thứ Năm 7 Tháng Mười Một, Lễ Phụng vụ của Lớp 
5/6NP, trong Lớp học. 
Thứ Tư  6 Tháng Mười Một, Cầu nguyện của Lớp 
 R/1AM, trong Lớp học. 
 
Michael Urdanoff  
APRIM 
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CLASS PLACEMENT 2020 
 

If you have any considerations for your child’s placement in a class for 2020 please 
complete the form below and return to the front office.  Alternatively, the information 

be emailed to info@holyfamily.catholic.edu.au.   
 

Please submit information by 15 November 2019. 
 

Please note that requests for particular teachers cannot be accepted. 
 

While we cannot guarantee to accommodate all requests, the school does value your 
input and all information provided will be carefully considered when making our 

decisions for the 2020 classes. 
 

Student Name: ________________________________________________________ 
 
Class:  __________________________________ 
 
Details: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parent Name:  ________________________________________________________ 
 
 
Parent Signature:  _____________________________________________________ 

XẾP LỚP CHO NĂM 2020 
 
 
Nếu quí vị có bất kỳ cân nhắc nào về việc sắp xếp Lớp của con em quí vị cho 
năm học 2020, xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây và trả lại văn phòng trường. 
Ngoài ra, các yêu cầu có thể gửi qua email đến địa chỉ: 
info@holyfamily.catholic.edu.au 
 
                Vui lòng gửi thông tin trước ngày 15 Tháng Mười Một  2019. 
 
        Xin lưu ý rằng các yêu cầu cụ thể về giáo viên không thể được chấp nhận. 
 
Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu, nhà trường 
luôn đánh giá cao về các mong muốn của quí vị và tất cả thông tin phụ huynh 
cung cấp sẽ được xem xét cẩn thận khi đưa ra quyết định của chúng tôi cho các 
lớp năm 2020. 
 
Tên học sinh: 
________________________________________________________ 
 
Lớp học: __________________________________ 
 
Chi tiết:  

Tên Phụ Huynh: 

Chữ Ký Phụ Huynh: 
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Holy Family Playgroup 
Tuesday’s & Thursdays 9am - 11am 

e: kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au 

ph: 8250 6616

Nhóm Mầm của Holy Family 
Mỗi Thứ Ba & Thứ Năm từ 9 - 11 giờ sáng

e: kelly.jonhston@holyfamily.catholic.edu.au


mailto:kelly.jonhston@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:kelly.jonhston@holyfamily.catholic.edu.au
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GIỞ MỞ CỬA TRONG DỊP HÈ 
Thứ Tư - 22 Tháng Giêng 2020 - 1 giờ trưa - 3 giờ chiề


Thứ Năm - 23 Tháng Giêng 2020 - 10 giờ sáng - 12 giờ trưa

ĐỒNG PHỤC

MŨ CHE NẮNG 
BẮT BUỘC  

Phải đội  
Trong 

HỌC KỲ 4
Đồng phục mùa hè cho nữ  

Áo đầm mùa hè của Holy Family 
Vớ trắng HF ankle socks

Đồng phục mùa hè cho nam 
Áo sơ mi sọc tay ngắn của HF
Quần tây ngắn có phu hiệu HF 

Vớ đen của HF

GIỜ MỞ CỬA 

Thứ Hai: Từ 8:30 sáng đến 9:30 sáng 
Thứ Tư:  Từ 2:30 trưa đến 3:30 chiều 
Thứ Năm:  8:30 sáng đến 9:30 sáng

Thể thao mùa hè 

Nam và Nữ 

Áo thun sọc HF 

Quần short thể thao màu đen có sọc 

Vớ Thể Thao  trắng tới mắt cá chân của HF
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Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày
Week 4 R/1EQ & 4HA
Week 5 R/1MS & 3MA
Week 6 Sports Assembly

Week 7 House Group Sustainable 
Development Goal Sharing Day

Week 8 Ca Nhạc Giáng sinh

Week 9 Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6 
(Thứ Năm 12 Tháng Mười Hai 2019)

Trình Bày Sinh Hoạt Lớp
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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:   enquire@salcath.org.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob Msfs PP 
  Fr Francis Trinh Van Phat 
  Fr Saminathan (Sam) Arockiasamy  
  Fr A Vimalraj 
  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    
Email:   sacraments@salcath.org.au 

  

  Parish Faith Formation: 
Joan Young (Coordinator) 
Phone:  8258 2314  
Email:   faithformation@salcath.org.au 
 

Children’s Liturgy of the Word: 
Louise Stevens (Coordinator) 
Phone:  8258 2314  
Email:   childrensliturgy@salcath.org.au 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 

Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay  
Phone:  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 
 

3rd November 2019 
31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME 

(Year C) 

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: https://salcath.org.au 
http://salcath.freehostia.com 

 

THE JOY OF GIVING… 
Dear Friends,  
 

Recently I read a heart-warming story in Reader’s Digest.  
 

Brenda Jones, a 69-year-old great-grandmother, had spent a long year on the 
donor list waiting to receive a liver. Then, on July 18, a hospital in North Texas 
called—they had a viable liver for her. Meanwhile, 23-year-old Abigail Flores 
also needed a liver. Her situation was more urgent than Jones’s. Without a 
transplant, doctors feared Flores had maybe one more day to live. So, they asked 
Jones to give up her spot so that Flores could get the precious organ. Jones 
agreed. “In my heart, I wouldn’t have been able to live with the liver if I had let 
this little girl die,” she told a Television Channel (WFAA). Jones was placed back 
at the top of the donor list and got a new liver days later. 
 

Zacchaeus, as chief tax collector in that city, had enriched himself at the expense 
of the pilgrims passing through Jericho on their way to religious festivals in 
Jerusalem.  But when he found Jesus (or the other way around) his life changes 
forever.  Zacchaeus is a transformed man now and one of the things he does is to 
be willing to share his wealth with others.  That moment, his life is transformed.  
 

In Brenda Jones we have a person who puts others before her. In Zacchaeus we 
have good picture of a person who lived selfishly, who is a taker but not a giver.  
But a chance encounter with Jesus changes everything about himself. He learns to 
allow those good things to flow through him to others.   
 

Occasionally someone tells me, “Shibu, I have a lot of difficult issues in my life 
right now. When I get out of all these problems, then, I will go out and help 
somebody else.”  
 

You have it backward. Go help someone first, then you will reap a harvest. If you 
want to get well, sow a seed by helping somebody else get well. If you want to be 
happy, help somebody else enjoy a little happiness. When you go through difficult 
times it’s easy to focus on yourself, on what is your need and on what is wrong 
with your life.  The story of Zacchaeus reminds us that the moment you take your 
eyes off yourself, God enters that space to restore your life.  
 

Incidentally, this week happens to be our commitment weekend.  I know we had 
been talking about giving and ministry involvement for a while now. I want to 
place on record my gratitude to each of you for sharing your time, your energy, 
your friendships, your love, your talents and your resources.  Your sharing is what 
enables and moves our ministry and mission further ahead. There are certain areas 
of ministry that can use the support of more personnel. I encourage each of us to 
continue to be the givers God wants us to be so that many are blessed through us.    

I am aware; I can’t thank you enough.  In humility and joy, I wish to tell every 
parishioner, with St. Paul, “I thank my God every time I remember you. In all my 
prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the 
Gospel from the first day until now ... (Philippians 1:3-5) 
 

Wishing you God’s best,  
 
Fr. Shibu Jacob Msfs 
 

Niềm Vui Của Sự BAN CHO 
Bạn thân mến, 

Gần đây tôi đọc một câu chuyện ấm lòng trong Reader Reader Digest. 

Brenda Jones, một bà cố 69 tuổi, đã dành một năm dài trong danh sách các nhà tài trợ để chờ nhận gan. Sau đó, vào 

ngày 18 Tháng 7, một bệnh viện ở Bắc Texas có tên là họ có gan khả thi với bà. Trong khi đó, Abigail Flores 23 tuổi 

cũng cần gan. Tình hình của cô còn cấp bách hơn cả Jones. Nếu không được cấy ghép, các bác sĩ sợ Flores có thể chỉ 

sống thêm một ngày nữa. Vì vậy, họ yêu cầu Jones từ bỏ vị trí của mình để Flores có thể lấy được nội tạng quý giá. 

Jones đồng ý. Trong lòng tôi, tôi sẽ không thể sống với gan nếu tôi để cho cô bé này chết, bà nói với một kênh truyền 

hình (WFAA). Bà Jones đã được đặt trở lại ở đầu danh sách chờ đợi và sau đó ít ngày bà đã nhận một lá gan mới. 

Zacchaeus, với tư cách là người thu thuế chính ở thành phố đó, đã tự làm giàu cho mình bằng chi phí của những 

người hành hương đi qua Giê-ri-cô trên đường đến các lễ hội tôn giáo ở Jerusalem. Nhưng khi anh ta tìm thấy Jesus 

(hay ngược lại), cuộc sống của anh ta thay đổi mãi mãi. Zacchaeus bây giờ là một người đàn ông đã biến đổi và một 

trong những điều anh ta làm là sẵn sàng chia sẻ sự giàu có của mình với người khác. Khoảnh khắc đó, cuộc đời anh 

biến đổi. 

Ở Brenda Jones, chúng ta có một người biết đặt người khác trước bà. Ở Zacchaeus chúng ta có một bức tranh tốt về 

một người sống ích kỷ, là một người thích nhận nhưng không phải là một người muốn cho. 

Nhưng một cơ hội gặp gỡ với Chúa Giêsu thay đổi mọi thứ về bản thân. Anh ta học cách cho phép những điều tốt đẹp 

đó chảy qua anh ta cho người khác. 

Thỉnh thoảng có ai đó nói với tôi “ Cha Shibu,  tôi có rất nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. 

Khi tôi thoát khỏi tất cả những vấn đề này, sau đó, tôi sẽ ra ngoài và giúp đỡ người khác.” 

Bạn là một người đi ngược lại. Hãy giúp ai đó trước, sau đó bạn sẽ gặt hái một vụ mùa. Nếu bạn muốn khỏe lại, hãy 

gieo hạt giống bằng cách giúp người khác khỏe lại. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy giúp người khác tận hưởng 

một chút hạnh phúc. Khi bạn trải qua những thời điểm khó khăn, nó rất dễ tập trung vào bản thân, vào nhu cầu của bạn 

và những gì không ổn với cuộc sống của bạn. Câu chuyện về Zacchaeus nhắc nhở chúng ta rằng khoảnh khắc bạn rời 

mắt khỏi chính mình, Chúa bước vào không gian đó để khôi phục lại cuộc sống của bạn. 

Ngẫu nhiên, tuần này xảy ra là cuối tuần cam kết của chúng tôi. Tôi biết chúng ta đã nói về sự cho đi và sự tham gia 

phục vụ trong một thời gian. Tôi muốn ghi lại lòng biết ơn của tôi với mỗi bạn vì đã chia sẻ thời gian, năng lượng của 

bạn, tình bạn, tình yêu, tài năng và tài nguyên của bạn. Chia sẻ của bạn là những gì cho phép và di chuyển chức vụ và 

sứ mệnh của chúng tôi về phía trước. Có một số lĩnh vực nhất định của sự phục vụ có thể sử dụng sự hỗ trợ của nhiều 

nhân sự hơn. Tôi khuyến khích mỗi chúng ta tiếp tục là những người cho đi mà Chúa muốn chúng ta trở nên để nhiều 

người được ban phước qua chúng ta. 

Tôi nhận thức được; Tôi không thể cảm ơn đủ. Trong sự khiêm nhường và niềm vui, tôi muốn nói với mọi giáo dân, với 

Thánh Phaolô, tôi cảm ơn Chúa mỗi khi tôi nhớ đến bạn. Trong tất cả những lời cầu nguyện của tôi cho tất cả các bạn, 

tôi luôn cầu nguyện với niềm vui vì sự cộng tác của bạn trong Tin Mừng từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ ... (Phi-líp 1: 

3-5) 

Nguyện xin Chúa ban cho bạn những điều tốt nhất, 

Cha Shibu Jacob Fsfs

3 Tháng Mười Một 
CHÚA NHẬT 31 (Năm C)



Thứ Sáu, 1 Tháng Mười Một

 THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

THỞI GIỜ Ở TRƯỜNG: 

• TRƯỜNG BẮT ĐẦU - Trường bắt đầu lúc 8 giờ 50 phút, học sinh phải chịu sự giám sát của người 
lớn mọi lúc. Nhân viên trực sân trường bắt đầu lúc 8:30 sáng, nếu họ đến sớm hơn họ cần qua trung 
tâm Giữ Trẻ OSHC; 
• ĐẾN HỌC TRỂ - Nếu con bạn đến trể hơn 8.50 sáng, chúng phải đến đăng nhập tại Văn Phòng của 
Học Sinh; 
• TRƯỜNG CHẤM DỨT - Trường học kết thúc lúc 3 giờ chiều nếu bạn không thể đón con trước 
3.10 chiều, họ cần đến Trung Tâm Gữ Trẻ OSHC; 
• ĐÓN / THẢ XUỐNG AN TOÀN - Vui lòng sử dụng Khu vực “Kiss & Drop off Zone” và KHÔNG thả 
con bạn trong bãi đậu xe hoặc trong Khu vực dành cho người khuyết tật, đó là bất hợp pháp; 
• AN TOÀN - Vui lòng không đi bộ trên đường lái xe, sử dụng lối đi bộ, đi vào hoặc ra khỏi cổng ra / 
vào xe; 
• NHÃN - vui lòng dán nhãn tất cả quần áo có thể tháo rời (ví dụ: áo lạnh, áo khoác, mũ), nhãn 
trường, chai nước uống, hộp ăn trưa và bất cứ thứ gì khác mà con bạn có thể mang theo; 
• VẬT DỤNG MỤC CÁ NHÂN- Không được mang đồ chơi, đồ điện tử hoặc dụng cụ thể thao đến 
trường (máy tính xách tay có sẵn cho thuê từ Lớp R-1 và được cung cấp cho Lớp 2-7, dụng cụ thể 
thao có sẵn từ giáo viên lớp); 
• KHÔNG ĂN ĐẬU- Một lời nhắc nhở chúng ta là trường chúng ta hoàn toàn không ăn các loại đậu. 
Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở Nutella, Bơ đậu phộng và một số thanh kẹo  muesli. 
• KHU VỰC ĐẬU XE CỦA NHÂN VIÊN TRƯỜNG - Bãi đậu xe bên trong chỉ dành cho NHÂN 
VIÊN TRƯỜNG. 
• CÁC CỔNG - Tất cả các cổng được khóa hàng ngày vào lúc 9.15am và mở lại vào lúc 2:15 chiều. 
Trong những thời gian này, bạn phải đi qua văn phòng phía trước và đăng nhập. 

Các Máy tính xách tay 

Các máy tính xách tay là một công cụ tuyệt vời cho các học sinh. 
 Dưới đây là một vài lời khuyên để chăm sóc chúng: 

* Không để  thức ăn hoặc đồ uống gần máy tính xách tay; 
* Lưu giũ trong một khu vực khô mát và an toàn; 
* Sử dụng trong khu vực khô ráo (tức là không gần bồn rửa hoặc 
 khu vực rửa); 
* 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 nắp bảo vệ được có và không thay đổi giả mạo.
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For All Girls

COLLEGE TOURS
Tuesday 29 October & 
Tuesday 26 November

9:30am & 5:30pm 

To register, visit: olsh.catholic.edu.au
or phone 8269 8800 to request a tour

ENROL NOW FOR 2021 
A Girls Secondary Catholic College from Year 7 - 12

496 Regency Road, Enfield SA 5085

Phone: 8269 8800 Web: olsh.catholic.edu.au

  

OUR LADY OF THE  
SACRED HEART  

COLLEGE

OLSH
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SUFC JUNIOR GIRLS IN 2020 
IT WAS GREAT TO MEET YOU AT THE SCHOOL CLINICS,  

BUT WE WOULD LOVE TO SEE YOU EVERY WEEK!  

SUFC are offering U11, U13, U15 & U17 girls 

 $200 Registration fees 
If eligible 2019 Sports Voucher will pay your deposit &  

2020 Sports Voucher will pay the rest! 
New teams 

All skill levels 

Guaranteed game time 

No trials, all players accepted 

Bring friends and join a team! 

 

To register to play in 2020 or for  

further information text player  

details to 0439718058 or email 

secretary@salisburyunited.com.au  

 

HOME GROUND: 
Steve  Jarvis Park ,  

400 Waterloo Corner Rd, 

Burton  


