
Thứ Sáu, 27 Tháng Ba 2020

Mến gửi các bậc Phụ Huynh và Giám Hộ,  
  

Một thời gian ngắn trước đây tôi đã viết cho quí vị về tình hình COIVD-19 đang thay đổi nhanh chóng đã ảnh 
hưởng đến tất cả chúng ta. Những tuần vừa qua đã khác với bất cứ điều gì chúng ta đã trải nghiệm trước 
đây như là gia đình và cộng đồng trường.  
  
Cùng với Bộ Giáo Dục Công Giáo Nam Úc và hợp tác với các gia đình, chúng tôi cam kết đảm bảo hỗ trợ 
giáo dục, tinh thần và mục vụ cho mọi trẻ em trong trường của chúng tôi. 
 
Tôi cung cấp bản cập nhật này cho quí vị khi chúng tôi thực hiện các tác động quan trọng của đại dịch 
COVID-19 và những thay đổi sẽ được yêu cầu để đảm bảo chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ việc học và phúc 
lợi cho con em quí vị. 
 
Học Kỳ 1 
Như quí vị biết, tuần tới là tuần mà tất cả các học sinh sẽ được nghỉ cho tất cả các trường CESA. Thời gian 
từ Thứ Hai 6 Tháng Tư đến Thứ Năm 9 Tháng Tư để cho phép các giáo viên và nhân viên nhà trường 
chuẩn bị cho việc cung cấp chương trình giảng dạy từ xa. 
 
Nếu quí vị không có sự sắp xếp chăm sóc cho con quí vị, thì sự chăm sóc sẽ có sẵn trong trường tuần học 
sinh  được nghỉ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để xác nhận nhu cầu của quí vị, cũng như để xác 
nhận tính khả dụng của bất kỳ dịch vụ OSHC thông thường nào nếu được yêu cầu. 
 
Học kỳ 2 
Khi bắt đầu Học Kỳ 2, trừ khi Chính Phủ có thông báo khác, các trường Công Giáo sẽ vẫn mở cửa để cung 
cấp chương trình giảng dạy từ xa và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt yêu cầu họ phải ở trường. 
 
Chúng tôi sẽ làm việc với các gia đình của những học sinh sẽ yêu cầu đi học tại trường trong thời gian này. 
Điều này sẽ bao gồm những đứa trẻ có cha mẹ được yêu cầu phải làm việc. 
 
Việc học sẽ được thực hiện đồng thời ở trường và ở nhà. Tất cả các học sinh sẽ truy cập vào cùng một chế 
độ học tập; những người ở trường sẽ được giám sát để truy cập cùng một chương trình giảng dạy được 
cung cấp cho những người sẽ truy cập nó từ nhà. 
 
Chế độ học tập này sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi được chính phủ tư vấn khác nhau.  

Giảm lệ phí  
Các gia đình đã mất thu nhập đáng kể do COVID 19 sẽ nhận được bớt tổng số tiền học phí ban đầu trong 
khoảng thời gian 3 tháng. Chúng tôi sẽ làm việc với các gia đình để thực hiện và cung cấp hỗ trợ tài chính 
này. 
 
Bất kỳ gia đình nào đang gặp bất kỳ khó khăn tài chính nào đều được khuyến khích tham gia với chúng tôi 
và chúng tôi sẽ giử kín và nhạy cảm làm việc với bạn. 
 
Đơn xin giảm lệ phí có thể được hoàn thành thông qua trang web của trường chúng tôi bằng cách sử dụng 
liên kết này link. 

http://www.holyfamily.catholic.edu.au/fee-assistance-covid19/
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/fee-assistance-covid19/
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Hỗ trợ con bạn học từ nhà 
Chúng tôi tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo các học sinh được Phúc lợi và học tập là tối ưu. 
Chúng tôi cam kết đảm bảo công việc này được thực hiện với sự cam kết, chăm sóc và chuyên môn liên tục.  
Bộ Giáo Dục Công Giáo Nam Úc sẽ sớm ra mắt một trang web sẽ hỗ trợ học sinh sống và học tập trong môi 
trường học tập trực tuyến. Trang web sẽ bao gồm thông tin thiết thực về cách quí vị có thể hỗ trợ con quí vị 
ở nhà. Chi tiết về cách truy cập trang web này sẽ sớm được thông báo cho quí vị. 
 
Bộ Giáo Dục Công Giáo Nam Úc cũng sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật trên trang web của mình qua 
– www.cesa.catholic.edu.au/alerts -và Facebook - và tất nhiên, các nhân viên và tôi, sẽ có mặt tại trường 
trong Học Kỳ 1 cho đến ngày 9 Tháng Tư.  
Sự phát triển của con bạn - về mặt giáo dục, tinh thần và mục vụ - là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và 
chúng tôi biết rằng điều này phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy mà chúng 
tôi đã xây dựng với mỗi gia đình. Chúng ta hãy mạnh mẽ hơn thông qua công việc của chúng ta đang làm 
cùng nhau. 
 
Mong quí vị và những người quí vị quan tâm vẫn luôn an toàn và khỏe mạnh. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG

http://www.cesa.catholic.edu.au/alerts
http://www.cesa.catholic.edu.au/alerts
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Vacation Care Program 

 
Contact: Jo Allen - Director 
Phone:  8258 0293 
Email:  oshc@holyfamily.catholic.edu.au 
 
Program 
§ Our service operates between 6.30am and 6.00pm 
§ Children enrolled in school and aged between 5 and 12 years are eligible to attend the program. 
§ Bookings must be made in advance by completing the Vacation Care booking form and return to the OSHC. 
§ Please book early so we can arrange appropriate staff ratios. 
§ Please ensure that you have completed an OSHC Enrolment Form. 
§ Please ensure that all children are signed in and out each day. 
§ Please ensure that all medication/health support requirements must be notified to the staff with a medication and/or health support plan. 
§ Spending money will not be required unless stated as an option on the Vacation Care program 
§ Planned activities including incursions and excursions may be cancelled in the case of inclement weather or any other event at the discretion of OSHC staff. 
 
Meals 
§ Please ensure that your child has a packed recess and lunch each day unless specified in the program 
§ Please bring a water bottle each day 
§ We ask that noodles or any lunch that requires heating up or boiling water is not sent due to our Duty of Care policy. 
§ Products containing nuts are not permitted in the school eg peanut butter, Nutella, muesli bars 
 
Clothing/Property 
§ Please ensure your child is wearing appropriate clothing according to the weather and daily activities. 
§ Please ensure that clothing is labelled with your child’s name so it can be returned promptly. 
§ We have a hat and sunscreen policy, please ensure that your child has a hat in term 1 and 4 and if they can’t use our sunscreen, please provide your own. 
 
Fees for Vacation Care 
Full day $40 per child  Excursion day $50 per child  
 
Child Care Subsidy 
You may be eligible to receive Child Care Subsidy.  Further information can be obtained from the Family Assistance Office.  

CHƯƠNG TRÌNH GIỬ TRẺ HÈ 

Liên Lạc: Jo Allen – Giám Đốc 
Điện thoại:   8258 0293 
Email:   oshc@holyfamily.catholic.edu.au 

Chương trình  
*  Dịch vụ của chúng tôi hoạt động từ 6.30 sáng đến 6 giờ chiều 
*  Trẻ em học tại trường và trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi đủ điều kiện tham dự chương trình. 
*  Đăng ký chỗ phải được thực hiện trước bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký Chăm Cóc Kỳ Nghỉ và trả lại cho 
Văn Phòng OSHC. 
*  Vui lòng đăng ký sớm để chúng tôi có thể sắp xếp tỷ lệ nhân viên phù hợp. 
*  Hãy đảm bảo rằng quí vị đã hoàn thành Mẫu Đăng Ký OSHC. 
*  Hãy đảm bảo rằng tất cả trẻ em được đăng nhập mỗi ngày. 
*  Hãy đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về thuốc / hỗ trợ sức khỏe phải được thông báo cho nhân viên với chương 
trình hỗ trợ về thuốc và / hoặc sức khỏe. 
*  Chi tiêu tiền sẽ không được yêu cầu trừ khi được nêu là một tùy chọn trong chương trình Chăm sóc trong Kỳ 
Nghỉ 
*  Các hoạt động có kế hoạch bao gồm các chuyến du ngoạn có thể bị hủy trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt 
hoặc bất kỳ sự kiện nào khác theo quyết định của nhân viên OSHC. 

Các bữa ăn 

*  Hãy đảm bảo rằng con bạn có một giờ giải lao và bữa trưa đóng gói mỗi ngày trừ khi được quy định trong 
chương trình 
*  Vui lòng mang theo một chai nước mỗi ngày 
*  Chúng tôi yêu cầu mì hoặc bất kỳ bữa trưa nào cần đun nóng hoặc đun sôi nước không được gửi do chính sách 
Nhiệm vụ Chăm sóc của chúng tôi. 
*  Các sản phẩm có chứa các loại hạt không được phép sử dụng trong trường, ví dụ bơ đậu phộng, Nutella, thanh 
muesli 

Quần Áo / Tài Sản 

*  Hãy đảm bảo con bạn mặc quần áo phù hợp theo thời tiết và các hoạt động hàng ngày. 
*  Hãy đảm bảo rằng quần áo được dán nhãn với tên con của bạn để có thể trả lại kịp thời. 
*  Chúng tôi có chính sách về mũ và kem chống nắng, vui lòng đảm bảo rằng con bạn có mũ trong học kỳ 1 và 4 và 
nếu chúng có thể sử dụng kem chống nắng của chúng tôi, vui lòng cung cấp cho riêng bạn. 

Phí chăm sóc cho Chương Trình Hè 
Trọn ngày  $ 40 mỗi đứa trẻ   Ngày Tham Quan  $50 mỗi đứa trẻ 

Trợ cấp Chăm Sóc Trẻ em 
Quí vị có thể đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Chăm Sóc Trẻ Em. Thông tin thêm có thể được lấy từ Văn phòng Hỗ trợ 
Gia Đình (Family Assistance Office) 
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HỌP THƯỜNG NIÊN Dời lại - ngày giờ sẽ thông báo sau

THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG Dời lại - ngày giờ sẽ thông báo sau

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ THỨ NĂM 9 THÁNG TƯ

NGHỈ LỄ PHỤC SINH Thứ Sáu 10 Tháng Tư (Good Friday)

HỌC KỲ 2 BẮT ĐẦU Thứ Hai 27 Tháng Tư

Phòng Bán Đồng Phục 
Mở Trong Các Ngày Đặc Biệt 

Thứ Hai 6 Tháng Tư  9 giờ sáng - 11 giờ sáng 

Thứ Tư 8 Tháng Tư  1giờ trưa - 3.30 chiều 

Thứ Năm 23 Tháng Tư  9 giờ sáng - 12 giờ trưa 

CHỈ Theo Lịch Hẹn mà thôi! 
Xin gọi 8250 6616 để làm hẹn
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CUỘC THI VÀ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC TRƯỜNG TRONG NƯỚC 2020 
 

Nếu quí vị muốn con em quí vị tham gia ICAS - Cuộc Thi và Đánh Giá Các Trường Trong Nước năm 2020, xin điền vào 
mẫu dưới đây. Vui lòng gửi lại mẫu đăng ký cho văn phòng với lệ phí cho cuộc thi vào  

Thứ Sáu  29 Tháng Năm  2020. 
 

Xin lưu ý rằng điều này chỉ dành cho học sinh từ Lớp 2 trở lên 
Công Nghệ Kỹ Thuật Số chỉ dành cho học sinh từ Lớp 3 trở lên 

 
 
Tôi cho phép con tôi tham gia ICAS- Cuộc Thi và Đánh Giá Các Trường Trong Nước năm 2020 
 
Tên Học Sinh: ______________________________________________ 
 
Lớp: _______________ 
 
Cấp Lớp: _______________ 
 
Tên Phụ Huynh:   ______________________________________________ 
 
 

 Môn Thi Ngày Thi Lệ Phí 

 Digital Technologies Thứ Hai 24 Tháng Tám $15.95 

 Science Thứ Hai 17 Tháng Tám $15.95 

 Spelling Thứ Hai 31 Tháng Tám $15.95 

 English Thứ Ba 25 Tháng Tám $15.95 

 Mathematics Thứ Ba 1 Tháng Chín $15.95 
 
 

Đăng Ký và Trả Lệ Phí có thể hoàn thành thông qua  
ứng dụng QKR 
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Khi quí vị 
mua Quyển 
Giải Trí này 
thì Trường 
Công Giáo 

Holy Family 
sẽ có được 
20% từ bạn

Buy now

Entertainment 
Book

Buy now

https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
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Takeaway Restaurants

Hãy Giúp Cho Cộng Đồng Địa 
Phương Của Chúng Ta

Nhiều nhà hàng địa phương của bạn 
đang cung cấp dịch vụ mang đi!

https://www.entertainment.com.au/member-information/takeaway?utm_campaign=member_takeaway_au_260320&utm_source=cheetah&utm_medium=email&cid=44623&mid=480416497&om_rid=i-1NGB-78-Bbj-WVmHB-1c-OCLg-1c-WUjPD-l4Q0jqAM2X-MBkLQ&om_mid=44623
https://www.entertainment.com.au/member-information/takeaway?utm_campaign=member_takeaway_au_260320&utm_source=cheetah&utm_medium=email&cid=44623&mid=480416497&om_rid=i-1NGB-78-Bbj-WVmHB-1c-OCLg-1c-WUjPD-l4Q0jqAM2X-MBkLQ&om_mid=44623
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THANK YOU 
Your support makes a big 

Buy now

Buy now

https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/162v442
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Những thay đổi trong Cửa Hàng Đồng Phục - do Covid-19 

Để phù hợp với các yêu cầu về cách phân chia khoảng cách an toàn và các mối lo ngại về vi-rút, chúng tôi đã 
phải thực hiện một số thay đổi trong Cửa Hàng Đồng Phục như sau: 

*  Số lượng người trong cửa hàng không quá 4 khách; 
*  Cửa hàng đồng phục chỉ mở trong Thời gian ĐẶC BIỆT chỉ  theo lịch hẹn Thứ Hai 6 Tháng Tư, 9 giờ sáng 
đến 11 giờ sáng; Thứ Tư 8 Tháng Tư từ  1 giờ trưa đến 3:30 chiều; Thứ Năm 23 Tháng Tư từ 9 giờ sáng 12 giờ 
trưa. Xin gọi số 8250 6616; 
*  Quí vị có thể mua đồng phục bằng Ứng dụng QKR nhưng KHÔNG THỂ trả lại hoặc trao đổi, vui lòng đảm 
bảo bạn biết chính xác kích cỡ trước đó.

PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC 
Đồng phục mùa đông phải được mặc trong 
Học Kỳ 2 & 3, và hiện tại đang có bán tại 
Phòng Bán Đồng Phục. 

Đồng Phục mùa đông như sau: 

NỮ: 
Áo đầm có yếm (Reception đến  
Lớp 4); 
Áo đầm ngắn (Từ Lớp 5-7); 
Áo sơ mi tay dài màu kem có dấu hiệu của trường; 
Cà vạt; 
Áo lạnh đỏ 
Vớ đen dài tới đầu gối hoặc vớ đen dài tới 
hông. 

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

THỂ THAO: (Nam & Nữ) 
Quần dài có sọc của Holy Family; 
Áo khoát có zip của Holy Family zip (optional); 

Đồng phục mùa 
đông được yêu 
cầu cho Học Kỳ 2 
và 3, và hiện có 
sẵn từ Cửa Hàng 
Đồng Phục.

Giờ Đặc Biệt Mở Cửa 
Thứ Hai 6 Tháng Tư  

9 giờ sáng-11 giờ sáng 
Thứ Tư 8 Tháng Tư  
1giờ trưa- 3.30 chiều 

Thứ Năm 23 Tháng Tư  
9 giờ sáng-12 giờ trưa 
CHỈ theo lịch hẹn
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TIN TỪ APRIM
Khi chúng ta tiếp cận các giai đoạn kết thúc của 
Mùa Chay, đây là một số hướng dẫn để tự đặt ra 

khi chúng ta đến những ngày cuối cùng của mùa.  

ANSWER TRẢ LỜI mà không phán xét.  
BE ĐƯỢC hiểu và thể hiện sự đồng cảm đối với 
mọi người. 
COME ĐẾN sớm đến các cuộc hẹn.  
DEVOTE XÁC ĐỊNH thời gian để giúp đỡ người 
khác. 
EAT ĂN thức ăn lành mạnh trong Mùa Chay.  
FACTOR YẾU TỐ bất ngờ trong thói quen hàng 
ngày của bạn.  
GREET TUYỆT VỜI với một nụ cười thân thiện. 
HAVE CÓ một từ an ủicho tất cả các người bạn 
gặp. 
INSTIGATE LẬP TỨC lên kế hoạch để hoàn 
thành công việc bạn đã được đưa ra.  
JESUS CHÚA GIÊSU suy nghĩ về sự hy sinh của 
mình cho chúng ta. 
KIND LÒNG TỐT của hành động thì luôn được 
coi trọng. 
LIGHT THẮP SÁNG một ngọn nến và nói một lời 
cầu nguyện cho những người cần.  
MARY, hãy nhớ tình yêu của Bà dành cho Chúa 
Jesus. 
NO KHÔNG để bất công. 
OBEY TUÂN PHỤC các quy tắc về giao thông và 

lái xe an toàn trong lễ Phục sinh.  
PEOPLE NHÂN DÂN cần được lắng nghe. 

QUICKLY NHANH CHÓNG không phải là cách tốt 
nhất để làm việc. 
READ ĐỌC Kinh thánh hoặc một cuốn sách đầy 
cảm hứng. 
SICK NGƯỜI BỆNH Mọi người thích một cuộc 
gọi điện thoại hoặc tin nhắn để biết bạn đang nghĩ 
về họ. 
TALK NÓI và giao tiếp với người khác hàng ngày.  
USE SỬ DỤNG Hộp từ bi dự án và hào phóng 
trong Mùa Chay. 
VIEW XEM với sự đánh giá cao vẻ đẹp sáng tạo 
của CHÚA. 
WAIT CHỜ ĐỢI Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến 
khi mọi người có cơ hội đóng góp cho cuộc trò 
chuyện. 
(E) XERCISE TẬP THỂ DỤC vì lợi ích sức khỏe 
của bạn. 
YES CÓ với tình yêu Thiên Chúa.  
ZEAL NHIỆT TÂM là cần thiết khi thể hiện bản 
thân để thúc đẩy người khác.KLY isn’t the best 
way to do things. 

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:   General Enquiries:    
enquire@salcath.org.au 
Email:   Confidential Matters: 
businessmanager@salcath.org.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob Msfs PP 
  Fr Santosh Pereira  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    
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 
 

  Parish Bulletin – The Echo 

29th March 2020 
FIFTH SUNDAY OF LENT       

(Year A) 
 

 
SUNDAY MASS TIMES 

Orario delle Messe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Masses & Liturgical 
Services temporarily 

suspended until  
further notice 

- to mitigate the spread 
of the Coronavirus) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

Dear Parishioners and friends,  

How are you doing today?  

Some of us are in the second week of sheltering at home or some may still 
be going to work every day – and dealing with the stress of that – while being 
denied the company of your friends and loved ones, who are stuck at home.  
Many of us are worried over the health and safety of our loved ones far away. 
During a time like this, it can be easy to feel isolated and all alone with the 
challenges you’re facing.  

But I want you to remember that YOU ARE NOT ALONE.  Even if most 
people are stuck inside their respective homes, you are still surrounded by a 
community of people who love and want the best for you and pray for you 
every day!  

Now is the perfect time to remember that and strengthen your connections 
with your parish community.  Here are just a few suggestions on how to 
deepen your connections with the people in our community:  

• Pick up the phone and call your friends, loved ones, neighbours and 
community members to see how they’re doing. 

• Email or text message people to check in on them and let them know 
you’re thinking of them. 

• Use this time to pray and to read the Word of God every day.  
• Share your reflections with members of your community through 

social media or informal chats over telephone.  
• Go beyond “liking” people’s posts on social media – and start 

commenting on them instead. Conversation deepens the connection 
• Set up weekly “Prayer” dates with your friends on Skype, Zoom, 

WhatsApp or FaceTime so you see each other’s faces. 
• Join the Salisbury Catholic Community Facebook group to participate 

in the life of the community.  
• Look for opportunities to share your knowledge or experience to help 

others.  

The more you reach out to others to connect with them and offer help where 
you are able, the more deeply connected you will feel to everyone in your 
parish community.  I hope that sense of connection will feed your soul, 
strengthen your faith in God and humanity, and will make it easier for us to 
thrive in the days and weeks to come.  Together and trusting in God we can 
overcome any challenge. It’s important to remember that, now more than 
ever. 

With lots of love and prayers 
 

Fr. Shibu Jacob with The Salisbury Parish Team 

Mến gửi giáo dân và bạn bè,  

Hôm nay bạn như thế nào? 
Một số người trong chúng ta đang ở ẩn nhà vào tuần thứ hai hoặc một số người vẫn 
có thể đi làm mỗi ngày - và đối phó với sự căng thẳng của điều đó - trong khi bị từ 
chối từ công ty, của bạn bè và người thân của bạn, những người bị mắc kẹt ở nhà. 
Nhiều người trong chúng ta lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của những người 
thân yêu ở xa. Trong khoảng thời gian như thế này, có thể dễ dàng cảm thấy bị cô 
lập và cô đơn với những thách thức mà bạn phải đối mặt.  

Nhưng tôi muốn bạn nhớ rằng BẠN KHÔNG CÔ ĐƠN. Ngay cả khi hầu hết mọi 
người bị mắc kẹt trong nhà của họ, bạn vẫn được bao quanh bởi một cộng đồng 
những người yêu thương và muốn điều tốt nhất cho bạn và cầu nguyện cho bạn mỗi 
ngày! 

Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để ghi nhớ điều đó và tăng cường kết nối của bạn với 
cộng đồng giáo xứ của bạn. Dưới đây chỉ là một vài gợi ý về cách tăng cường kết 
nối của bạn với mọi người trong cộng đồng của chúng ta:  
• Nhấc điện thoại và gọi cho bạn bè, người thân, hàng xóm và thành viên cộng đồng 
của bạn để xem họ làm thế nào.  
• Email hoặc nhắn tin cho mọi người để biết về họ và cho họ biết bạn đang nghĩ về 
họ. 
• Sử dụng thời gian này để cầu nguyện và đọc Lời Chúa mỗi ngày.  
• Chia sẻ phản ánh của bạn với các thành viên trong cộng đồng của bạn thông qua  
phương tiện truyền thông xã hội hoặc trò chuyện không chính thức qua điện thoại.  
• Vượt xa hơn lượt thích của người dân Wikipedia Bài đăng trên mạng xã hội - và bắt 
đầu  
bình luận về họ thay vào đó. Hội thoại tăng cường kết nối  
• Thiết lập các ngày hẹn hò hàng tuần của nhóm Cầu Nguyện với bạn bè của bạn 
trên Skype, Zoom, 
WhatsApp hoặc FaceTime để bạn nhìn thấy các khuôn mặt của nhau.  
• Tham gia nhóm Facebook Cộng đồng Công giáo Salisbury để tham gia vào cuộc 
sống của cộng đồng.  
• Tìm kiếm cơ hội để chia sẻ kiến thức hoặc kinh nghiệm của bạn để giúp đỡ người 
khác. 

Bạn càng tiếp cận với những người khác để kết nối với họ và cung cấp trợ giúp ở 
nơi bạn có thể, bạn sẽ càng kết nối sâu sắc hơn với mọi người trong cộng đồng giáo 
xứ của bạn. Tôi hy vọng rằng cảm giác kết nối sẽ nuôi sống tâm hồn bạn, củng cố 
niềm tin của bạn vào Thiên Chúa và nhân loại, và sẽ giúp chúng ta dễ dàng phát 
triển hơn trong những ngày này và những tuần kế tiếp. Cùng nhau và tin tưởng vào 
Chúa, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách. Nó rất quan trọng để nhớ rằng, bây 
giờ là hơn bao giờ hết. 

Đến với bạn bởi tình yêu và lời cầu nguyện 
 
Cha Shibu Jacob với Đội Giáo xứ Salisbury 

29 Tháng Ba 2020 
CHÚA NHẬT LẦN NĂM MÙA CHAY 
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YOUR PRAYERS ARE 
REQUESTED FOR 

 
 

RECENTLY DECEASED 
 

For all those who have died  
at this time 

 
ANNIVERSARIES 

 

Bruno & Elsa Simeoni 
and all those whose 

anniversaries occur at this time 
 

ALSO FOR THE SICK 
 

Sandy Baker 
Alfie Bezzina 

Mia Vella 
Agnes Shelton 

Darryl McManus 
Ronald Blake 
Isabel Pacana 

Maria Louella Leh 
Melissa Sy 

Maryanne Michael-Keep 
Linda Pulis 

Obdulia Berniz 
Irene Crabtree 
Shane Smith 

Nevia Bennett 
Margarita Russo 

Archbishop Philip Wilson 
Adrienne Murphy 

John Thomas 
James Allison 

Bob Jones 
Fr Peter Dunn 

Molly Chenoweth 
Carla Simeoni 
Jean Balansag 
Peter McIntosh 

Fr Tran Quang Tong 
Yolanda Sudario 

Janet Baker 
Marilou Redford 

Sally Jeffers 
Imy Koulenios 

Malcolm McDermott 
Katrina Smith 

Elma Dinora Escobar 
 

Bishop patrick o’regan  

to lead adelaide archdiocese 

 
 

Amidst a lot of distress and anxiety we have good news. Adelaide has a new Archbishop. 
Pope Francis has appointed Bishop Patrick O’Regan, currently Bishop of the Diocese of 
Sale in Victoria, as the 12th Archbishop of Adelaide.  Bishop O’Regan said his appointment 
comes at a critical moment for Catholics in Adelaide and across the country with the state 
set to host the first assembly of the Plenary Council later this year. 
 

Bishop O’Regan was born in Bathurst in 1958 and educated at St Joseph’s Primary School 
in Perthville and at St Stanislaus’ College Bathurst. He undertook seminary training at St 
Columba’s College Springwood and St Patrick’s College Manly and was ordained a priest 
for the Diocese of Bathurst in 1983. 
 

He was appointed Bishop of Sale in December 2014, with his episcopal consecration in 
February 2015. He holds a licentiate in sacred liturgy and sacramental theology from the 
Institut Catholique de Paris and is a member of the International Commission on English in 
the Liturgy. 
 

Information from the diocesan office is that because of the present protocols, the installation 
ceremony would be simple, to be followed by a larger liturgical reception when 
circumstances improved. We will have more details soon. Kindly keep the Archbishop 
designate O’Regan in your prayers.  
 

Fr. Shibu Jacob Msfs and Parish Team Salisbury 
 

 
 
 

 

inVitation to participate liVestreaMing oF holY Mass 
SUNDAY 29TH MARCH 2020 AT 10AM 

5th Sunday of Lent Year A 
 

“Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will 
give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and 
humble in heart and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my 
burden is light.” (Mt.11/29-30)  
 

Dear Parishioners and Friends,  
 

Sunday mass is an amazing time of togetherness. The current circumstances do not 
permit us to be together as a community physically. But we remain together as a 
spiritual community and support each other through our prayers.  
Sunday 29th March 2020 at 10 am we will have the live streaming of Holy Mass 
from the Parish.   Let us come together as an online community with other 
members of our parish to navigate this time of uncertainty.  I encourage as many of 
you as possible to participate in the Holy Mass online and receive Spiritual 
Communion.  I encourage the younger members in the community who are well 
versed in social media and technology to help set up online streaming for parents, 
grandparents and members who are not so tech savvy.  
 

With every blessing  
 

Fr. Shibu Jacob MSFS & Salisbury Parish Team 
 

GIÁM MỤC PATRICK O’REGAN 
LẢNH ĐẠO TỔNG GIÁO PHẬN ADELAIDE

Giữa rất nhiều đau khổ và lo lắng, chúng tôi có tin tốt. Adelaide có một Tổng Giám mục mới. 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Giám mục Patrick O HãyRegan, hiện là Giám 
mục Giáo phận Bán hàng tại Victoria, làm Tổng Giám mục thứ 12  
của Adelaide.  

Giám mục O hèRegan cho biết cuộc hẹn của ông đến lúc nguy kịch  
Khoảnh khắc cho người Công giáo ở Adelaide và trên toàn quốc với bộ nhà nước  
để tổ chức hội nghị đầu tiên của Hội đồng toàn thể vào cuối năm nay.  
Giám mục O hèRegan sinh ra ở Bathurst năm 1958 và được giáo dục tại Trường tiểu học St 
Joseph, ở Perthville và tại St Stanislaus Muff College Bathurst. Ông đã thực hiện đào tạo 
chủng viện tại St Columbiaa Cao đẳng Springwood và St Patrick Patrick College Manly và 
được phong chức linh mục cho Giáo phận Bathurst năm 1983.  

Ông được bổ nhiệm làm Giám mục Bán hàng vào tháng 12 năm 2014, với việc tận hiến giám 
mục vào tháng 2 năm 2015. Ông giữ một giấy phép trong phụng vụ thiêng liêng và thần học bí 
tích từ Viện Catholique de Paris và là thành viên của Ủy ban Quốc tế về Tiếng Anh trong 
Phụng vụ. 

Thông tin từ văn phòng giáo phận là do các giao thức hiện tại, lễ cài đặt sẽ đơn giản, được 
theo sau bởi một buổi tiếp nhận phụng vụ lớn hơn khi hoàn cảnh được cải thiện. Chúng tôi sẽ 
có thêm chi tiết sớm. Vui lòng giữ Đức Tổng Giám mục chỉ định O hèRegan trong những lời 
cầu nguyện của bạn. 

Cha Shibu Jacob sfs và Ban Giáo Xứ Salisbury
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Kính thưa tất cả, 

Tôi hy vọng tất cả các bạn thấy được email này. 

Trang Facebook của Giáo Xứ Công Giáo Salisbury đã được tạo ra với sự tư vấn của Cha Shibu 
Jacob, Linh Mục Giáo xứ, Cha Santosh Pereira, Linh mục Trợ lý và các thành viên khác trong Ban 
Giáo Xứ. Đó là một cách để kết nối với Giáo Hội và với nhau. Vì vậy, nếu bạn đang ở trên Facebook 
và muốn giữ liên lạc với những gì đang xảy ra, xin vui lòng làm theo các bước sau: 

• Vào mạng và bấm vào  search area at the top of your facebook page; 
• Đánh:  Salisbury Catholic Parish trong phần search area; 
• Facebook của  Salisbury Catholic Parish Facebook sẽ hiện lên; 
• Chọn Join Group option; 
• Rồi bấm vào I agree to the rules option; 
• Quản trị của trang này sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn vào thời điểm đó, và sau đó bạn sẽ được 

vào trong trang này. 

Chúng tôi mong được liên lạc với bạn thông qua trang Facebook. 

Hãy chăm sóc mọi người, hãy giữ an toàn và khỏe mạnh. 

Trân trọng 

 Diane Innes 

Giáo Xứ 
Công Giáo 
Salisbury
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 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. 

Laptops
Các máy tính xách tay là 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 trữ trong một khu vực khô 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 mở;
* Không chạy với máy tính xách tay;
* Luôn đảm bảo nắp bảo vệ không bị tách ra và không bị giả
   mạo.
Cảm ơn
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HỌC BỔNG 
ÁP DỤNG NGAY CHO 2021  

Tài Chính, Học Thuật, Giáo Dân và 
Học Bổng nghệ thuật Peforming Arts  có sẵn. 

 
Các đơn xin sẽ đóng vào Thứ Hai  27 Tháng T 

năm 2020. 
Để đăng ký, hãy truy cập: 

olsh.catholic.edu.au/node/65 


