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Kính gửi các Gia Đình, Nhân Viên và Học Sinh, 
Tại Holy Family, chúng tôi đảm bảo rằng học sinh học nghe, đọc, xem, nói, viết, sáng tạo và suy ngẫm về các văn bản ngày 
càng tốt hơn khi các kỹ năng trẻ em được phát triển. Quí vị sẽ nhận thấy rằng chúng tôi đã tập trung rất lớn vào việc đọc trong 
trường. Tại đó có một bước nhảy vọt về hiệu suất đọc trong trường do trẻ em đọc chính xác, trôi chảy và có mục đích. Tôi cũng 
vui mừng nói với quí vị rằng có một bước nhảy vọt liên quan đến kỹ năng ngôn ngữ viết tại Holy Family. Xin vui lòng đọc các 
ví dụ sau đây và chia mừng sự phát triển. Tôi khuyên quí vị không những chỉ đọc cho con quí vị ở nhà và cũng yêu cầu chúng 

chia sẻ các bài viết của chúng với quí vị bằng cách đọc nó 
cho quí vị nghe. Quí vị sẽ tận hưởng các trải nghiệm. Đó 
là một điều để một trường đưa ra tuyên bố về đọc viết và 
số học, đó là một điều khác để cho thấy bằng chứng là 
chính quí vị nhìn thấy được. 
KERRY WHITE - HIỆU TRƯỞNG 
*Sau đây là các bài viết của các em:

Alexa R/1JM

Ajoh 3KC

Vi 3JW

 
Validity and fairness – What I’d do next time, I’d do it at home because the 
freezer in the class gets opened a lot so that probably did something to the 
end result of the experiment. I think that we were a little unfair because the 
room temperature was at the back and at the back it was colder and the 
boiling water was in the front which also means that the warm air would hit it 
more. So, next time I would put them all in the back.  
 
Real world – In the real world, if you’re in a hurry you can make the mixture 
boiling and then put it in the freezer then it would freeze faster. Like Erasto 
Mpemba, a Tanzanian student, but you’re actually doing it intentionally. The 
story is that in 1963, his classmates were meant to boil a mixture of cream and 
sugar, let it cool down and then put it in the freezer. Because Erasto was so 
worried about getting a spot in the freezer, he instead put it in the freezer 
while still very hot. But then after about 1 hour his mixture froze and his 
classmates’ mixtures didn’t. This is him today! At 70 years old. 
 

 
 
 
 
CECILIA – THIS IS NEXT LEVEL SCIENCE. WHAT AMAZING RESEARCH YOU HAVE 
DONE INTO THIS PECULIAR EFFECT.  
WITHOUT A DOUBT AN A++ 
 

Ceclia 5/6ND
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Ella 3NP

Elnathan 
R/1MR 

Deeksha 2RG
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Harjeo R/1GT

Lucas 4NB

Eva 5/6IB



Thứ Sáu, 29 Tháng Năm 2020

Jake 4GM

 Always Wolf 
By Mahi 

  
Chapter I. Secret  

*BANG* 

RUN! 

It was a blur.  

I don’t remember anything.  

But. 

The only thing I remember is that there was a bomb. 

And that’s not it. 

The bomb… 

Exploded. 

“Mama? Papa? Where are you?” 
“Euphoria, Darling I’m here!” Said a voice, It sounded familiar, though it was weak and 
unsteady. 
“Mama?!” replied the little black wolf. 
“I’m here!” Said the familiar voice again still very shaky and unsteady. 

Euphoria finally found her mother, Ching-Yan. 

“Mama!” Cried little Euphoria shivering with fear as she trembles across the thick snow.  

A blizzard was coming.  

The little black wolf, Euphoria, could feel it in her fur and she knew mama could feel it 
too. 

Euphoria finally had managed to get to her mother. Ching-Yan was hurt, as the bomb had 
affected her quite badly. Euphoria had managed to get underneath her mother and with all 
her might she lifted her mother. The concern of Euphoria had made her mother more 
powerful as she stood and pulled Euphoria from underneath her and placed her on her back. 
Ching-Yan pulled herself together and started to walk back to their den. It was cold as 
the blizzard was coming by, but she still walked and continued walking until they were 
back in home, in their small, but cozy, den. 

"Mama?" Whispered Euphoria as the blizzard was coming closer. 
"What is it darling?" Ching-Yan replied as she tried to find a comfortable place to sit 
in their den. 
"Will papa ever come back?" Euphoria whispered in her mother's ear. 
Ching-Yan didn't reply. 
Euphoria was silent, she didn’t know what was going on, Euphoria thought to herself, why 
did her mother not reply? 
Euphoria was afraid to look back. Her fur was standing on their tips. 
A red liquid started to trail down the snow, it was blood, Ching-Yan had blood coming out 
from her mouth. 
“MAMA!” Euphoria screams as she sees her mother. 
Euphoria quickly went to grab a leaf to wipe her mother’s face. 
Ching-Yan was weak but she tried not to show Euphoria that, instead she just put on a 
fake smile and wiped the blood off her face with her trembling paw. 
“I’m alright dear.” Said Ching-Yan with a weak voice. 
Euphoria just sat there silent trying not to cry.  
Ching-Yan lifted her self up and started dinging a hole, Ching-Yan kept on digging until 
she hit something hard it was a box, a small box. Then Ching-Yan told Euphoria something 
she would never forget. “This is a secret”… 

Mahi 5/6AE

Yasmin R/1MA

 Always Wolf 
By Mahi 

  
Chapter I. Secret  

*BANG* 

RUN! 

It was a blur.  

I don’t remember anything.  

But. 

The only thing I remember is that there was a bomb. 

And that’s not it. 

The bomb… 

Exploded. 

“Mama? Papa? Where are you?” 
“Euphoria, Darling I’m here!” Said a voice, It sounded familiar, though it was weak and 
unsteady. 
“Mama?!” replied the little black wolf. 
“I’m here!” Said the familiar voice again still very shaky and unsteady. 

Euphoria finally found her mother, Ching-Yan. 

“Mama!” Cried little Euphoria shivering with fear as she trembles across the thick snow.  

A blizzard was coming.  

The little black wolf, Euphoria, could feel it in her fur and she knew mama could feel it 
too. 

Euphoria finally had managed to get to her mother. Ching-Yan was hurt, as the bomb had 
affected her quite badly. Euphoria had managed to get underneath her mother and with all 
her might she lifted her mother. The concern of Euphoria had made her mother more 
powerful as she stood and pulled Euphoria from underneath her and placed her on her back. 
Ching-Yan pulled herself together and started to walk back to their den. It was cold as 
the blizzard was coming by, but she still walked and continued walking until they were 
back in home, in their small, but cozy, den. 

"Mama?" Whispered Euphoria as the blizzard was coming closer. 
"What is it darling?" Ching-Yan replied as she tried to find a comfortable place to sit 
in their den. 
"Will papa ever come back?" Euphoria whispered in her mother's ear. 
Ching-Yan didn't reply. 
Euphoria was silent, she didn’t know what was going on, Euphoria thought to herself, why 
did her mother not reply? 
Euphoria was afraid to look back. Her fur was standing on their tips. 
A red liquid started to trail down the snow, it was blood, Ching-Yan had blood coming out 
from her mouth. 
“MAMA!” Euphoria screams as she sees her mother. 
Euphoria quickly went to grab a leaf to wipe her mother’s face. 
Ching-Yan was weak but she tried not to show Euphoria that, instead she just put on a 
fake smile and wiped the blood off her face with her trembling paw. 
“I’m alright dear.” Said Ching-Yan with a weak voice. 
Euphoria just sat there silent trying not to cry.  
Ching-Yan lifted her self up and started dinging a hole, Ching-Yan kept on digging until 
she hit something hard it was a box, a small box. Then Ching-Yan told Euphoria something 
she would never forget. “This is a secret”… 

Zahra 2PN

Mahi 5/6AE
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Mikayla R/1FD

room, “Boy your lazy butt’s been there for the whole holidays and all your clothes have 
been there for a long time, get up you need to take your brother to school.”  
Andrew lived with his Mum (Amanda), his dad (Blake), his sister (Delia), his older brother 
(Max) and his naughty little brother (Luke). 
Andrew got up and got ready to drop Luke off at school. He was exited that tomorrow was 
his first day of university. Andrew was getting into his car and realized his little brother Luke 
was missing he went into the house and saw Luke hiding under his bed. ”Hey buddy… why 
are you down here?”  
Luke was rolled up like a ball “I am scared to go to school,” 
“Its ok school is good they will help you get better” 
“Ok… HAHAHAHA got ya”  
“Ugg!”  
Andrew was mad but he did nothing about it since his brother was young. They got into 
Andrew’s car and Andrew dropped Luke of at school they went down Hasteral and then 
onto Jenosten. When Andrew dropped Luke of at school, he didn’t realize that he drove past 
his dad’s cardboard box he told Andrew to never open that box or bad things would happen 
Andrew always thought he just said that to make him scared. When Andrew got back, he 
saw the box and ignored it. A few hours later he heard a strange drum noise but not like the 
ones in a rock band it was scarier and it shacked the room. Andrew went to go load his car 
since he was going to go to university he was allowed to go to the best university for free 
because he always got straight A’s. As he walked in the garage, he saw a glowing box. He 
walked up to the glowing box and didn’t realize it was his dad’s box. He walked up to it and 
opened the rusty box. He looked inside and there it was a portal gun he thought it was a 
normal gun and picked it up. Andrew accidently fired the gun and got scared but it was a 
portal instead. He got curious and touched the portal and ZAP! The portal sucked him in. He 
fell through the sky and into a poison ivy bush but for some reason it didn’t hurt him not to 
long later he heard people fighting and went to go check it out. 
 “Who are you!” screeched Mitchell.The Andrew looked very surprised. Andrew politely said 
“I’m Andrew,”. 
“I’m Rebecca and this is my older brother, Mitchell!” exclaimed Rebecca. There was some 
awkward silence for a few seconds. 
 “How did you get here?” Asked Rebecca. 
“A portal,” Andrew replied. 
“There is NO WAY!”  
“There is NO WAY portals are real!” shouted Mitchell. Mitchell was shocked. Andrew stayed 
silent. They walked through the strange forest. They didn’t know how to get out. 
“Umm… Do you hear something?” asked Rebecca. 
Something was happening to the forest. The branches were moving. They were closing all of 
the gaps. 
“Ugg!!! We’re stuck aren’t we?” groaned Mitchell. A huge crash noise came from a book the 
came from the sky. 
A big giant book had dropped down from one of the trees. 
“A book?” Andrew said Andrew with shock. 
Andrew picked the book up. It was very old and had no title. 
“Hey guys look“. 
“Shh Mitchell! We are trying to think!” Screamed Rebecca. 
“I’m telling you guys“. 

Sahana R/1MP

Sama 5/6HM

VOTE FOR ME AS TRAVERS CAPTAIN 
 
 
Do you like winning? If so, vote for me Jash. I want to be your sports day captain for Travers. I certainly 
believe that I will be a very good captain because I am a hard worker, I never give up and I am always kind 
and responsible. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
I strongly believe that I have the capabilities to be a captain for travers because I am a hard worker. I work 
very hard on things that I want to achieve and I am always working hard for everything. I work very hard to 
win all season in netball and get more them 6 wins in a row and I worked very hard to get very good grades 
and I work very hard on things like homework, leadership. As a hard worker, I will work hard to see TRAVERS 
as the winners on sports day. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
I strongly believe that I will be captain and I will never give up on anything. I try and try my best to do 
everything to win this year. I will never give up on anything even if it is very hard. I am a never give up 
because when I just started playing netball with my new team we were all new so we did not really have 
that much experience with each other so we never really won but we try our best then we got better and 
better so now we have won more the 6 game in a row. I will cheer you on and not give up on you until you 
finish the activities and races on sports day.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
I am responsible because I can lead a group and I am very kind to everyone around me and I have always 
been a lovey person to people around me. I am a kind person because always make people laugh, I have a 
lovely sense of humour and I have taken responsibly many times while I was telling some kids to stop playing 
the mud and when I told a kid to get off the fence. I will be responsible at sports day by getting all the kids to 
their class in time of the activities                   
_______________________________________________________________________________________ 
 
In conclusion, I definitely will be the best captain for TRAVERS. Because I try my hardest, am a hard worker 
and am nice to others and show responsibility, I WILL BE THE BEST CHOICE to lead you to victory. VOTE FOR 
ME!  
_______________________________________________________________________________________ 

Jashandeep 5/6NB
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Mikayla R/1JH

Vanessa 3HS

Aurora 4BP
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Nhi 5/6MS

Cooper 2FA
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What is ICAS? 

ICAS Assessments are online* assessments, designed to recognise and reward academic 
excellence.  

The assessments are based on the curricula for the relevant year. Students are asked to 
demonstrate a deeper, integrated, and thorough level of learning. 

To ensure an engaging and beneficial experience for all students, new ICAS assessments are 
developed annually for each subject in every year level. 

 
ICAS will return to Holy Family Catholic School this year. We encourage you to consider entering 
your child in ICAS. This fantastic assessment program allows students to challenge themselves 
and be recognised for their academic efforts. The assessment is now fully online and sitting dates 
will commence in Term 3. Learn more by visiting: 
 
https://www.unswglobal.unsw.edu.au/educational-assessments/products/icas-assessments/ 
 
 
If you are interested, registration forms are available below or: 
 
On our website 
QKR! app 
School front office 
 
Payment can also be made through the QKR! app, via phone or the front office 
 

ICAS
       ICAS trở lại trong 

Học Kỳ 3

ICAS là gì?

Đánh giá ICAS là các đánh giá trực tuyến, được thiết kế để công nhận và khen thưởng xuất sắc trong 
học tập.

Các đánh giá được dựa trên chương trình giảng dạy cho năm có liên quan. Học sinh được yêu cầu 
đưa ra một mức độ học tập sâu hơn, tích hợp và kỹ lưỡng.

Để đảm bảo trải nghiệm hấp dẫn và có lợi cho tất cả học sinh, các đánh giá ICAS mới được phát 
triển hàng năm cho từng môn học ở mỗi cấp độ năm.

ICAS sẽ trở lại Trường Công Giáo Holy Family trong năm nay. Chúng tôi khuyến khích quí vị xem 
xét việc nhập cuộc vào ICAS. Chương trình đánh giá tuyệt vời này cho phép học sinh thử thách bản 
thân và được công nhận cho những nỗ lực học tập của họ. Việc đánh giá hiện hoàn toàn trực tuyến và 
ngày ngồi thi sẽ bắt đầu trong Học kỳ 3. Tìm hiểu thêm bằng cách xem trước qua mạng:

Nếu quí vị quan tâm, mẫu đăng ký có sẵn dưới đây hoặc:

Trên trang web của chúng tôi
Ứng dụng QKR!
Văn Phòng của Trường

Thanh toán lệ phí cũng có thể được thực hiện thông qua Ứng dụng QKR!, qua điện thoại hoặc
 Văn Phòng Trường.
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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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Harry Potter
 Harry Potter book cover  

competition winners! 
1st place: Francesca Caminiti- 4NB  
Runner ups: Ash and Raf- 4BP, Holly Ffrench- 4BP, 
Charlotte Pond 4BP, Aurora Bressanelli- 4BP,  
Vi Huynh- 3JW and Minh-Vuong Nguyen- 56AE  
 

Check out all 
the fantastic 

entries 
displayed in 
the library! 

 

Bìa Sách Harry Potter 

Các người chiến thắng cuộc thi! 
Vị trí số 1: Francesca Caminiti - 4NB 
Á quân: Ash & Raf - 4BP, Holly Ffrench - 4BP 
Charlotte Pond - 4BP, Aurora Bressanelli - 4BP, 
Vi Huynh - 3JW và Minh Vương Nguyen - 5/6AE

Hãy Kiểm tra tất 
cả các mục tuyệt 
vời được hiển thị 
trong Thư Viện!
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Một suy nghĩ cho Ngày

HỌC HỎI NHỮNG GÌ ĐANG CÓ VÀ HÃY TẬN HƯỞNG KHOẢNH KHẮC NÀY
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Xin vui lòng chậm lại. Bãi đậu xe CÓ THỂ 
trông như yên tĩnh nhưng trẻ em di chuyển rất 
nhanh, họ đến từ giữa những chiếc xe và rất khó 
nhìn thấy. 

Cả hai bãi đậu xe đều nghiêm ngặt chỉ được 
chạy10 km một giờ ở TẤT CẢ thời điểm. 

HÃY CHẬM LẠI

LÁI XE 
HẾT SỨC THẬN TRỌNG

COI CHỪNG 
CÁC NGƯỜI ĐI BỘ

10 km
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HỌC PHÍ Hóa đơn Học Phí CỦA HỌC KỲ 2 đã  gửi về gia đình

STATEMENTS Các bản báo cáo có sẵn theo yêu cầu trong Học kỳ 2

MIỄN TRỪ BỞI COVID-19 Mẫu có sẵn từ trang web của chúng tôi trong “Parent 
Resources" hoặc sử dụng link này và tại Văn Phòng

CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ TIỀN
Chúng tôi vẫn chấp nhận tất cả các phương thức trả 
tiền bao gồm tiền mặt. Ứng dụng QKR cũng có thể 
được sử dụng cho Lệ Phí và Giữ trẻ OSHC.

GIỞ MỞ CỬA PHÒNG ĐỒNG PHỤC
THỨ HAI - 8.30 sáng đến 9:30 sáng
THỨ TƯ - 2.30 trưa đến 3:30 chiều 
THỨ NĂM - 8.30 sáng đến 9:30 sáng

SÁCH GIẢI TRÍ Xem các trang sau. Tất cả kỹ thuật số. 12 tháng TÍNH 
bắt đầu từ ngày mua.

CÁC THỜI GIỜ TẠI TRƯỜNG

8.50 sáng - Ngày học bắt đầu
10.20 sáng đến10.40 sáng- nghĩ giải lao Recess
12.40 đến 12.50 trưa  - Giờ Ăn trưa
12.50 đến 1.30 trưa - Giờ ra chơi buổi trưa
3 giờ chiều - Chấm dứt giờ học
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Book Club orders are due: 
Friday - Thursday 18th June 2020
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Insert your logo, fundraiser payment page link  
and QR code here. 

CẢM ƠN BẠN - Xin Bấm vào đây 
Sự hổ trợ của bạn sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn

HÃY HỔ TRỢ HÔM NAY 

Khi quí vị mua Quyển Sách Giải Trí 
này thì Trường Công Giáo Holy 

Family chúng ta sẽ có được 20% gây 
quỹ từ quí vị
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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: 

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); 
Áo thun thể thao có sọc của Holy Family; 
Vớ trắng có sọc của Holy Family. 

Đồng phục mùa 
đông được yêu 
cầu cho HỌC 
KỲ 2 và 3, và 
hiện có sẵn từ 

Cửa hàng Đồng 
phục.
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TIN TỪ APRIM
Chúa Nhật tuần trước, các Kitô hữu tổ chức Sinh Nhật của Giáo Hội bằng ngày lễ Ngũ Tuần. 
Nó đã châm ngòi cho sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần rằng qua các ân tứ và hoa quả mà 
các sứ đồ đã nhận được đã cho họ can đảm để thực hiện sứ mệnh của Chúa Giêsu về việc loan 
báo “Tin Mừng”, cho tất cả các quốc gia.

Các sứ đồ hình thành các cộng đồng tích cực thể hiện phẩm chất chia sẻ, yêu thương và tha 
thứ trong khi họ đấu tranh chống lại những ham muốn và nhu cầu ích kỷ của chính họ. Họ 
cũng thực hiện những phép lạ mà họ không bao giờ mơ tới khi họ trấn áp sự tiêu cực và nghi 
ngờ của họ và chấp nhận rủi ro.

Với Thánh Linh của Chúa Giêsu, một năng lượng được tạo ra, đó là nền tảng của Giáo Hội 
chúng ta ngày nay tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô trên Trái Đất.

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 
  Diane Innes 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

31st  May 2020 
PENTECOST SUNDAYPENTECOST SUNDAYPENTECOST SUNDAYPENTECOST SUNDAY                

((((Year A)Year A)Year A)Year A)    
 

 
 
 

RESUMING WEEKDAY 
MASSES IN  

SALISBURY CATHOLIC 
PARISH COMMENCING  

TUESDAY, 2ND JUNE 2020 
Mon to Fri: 9:30am & 7:00pm 
Saturday: 9:00am & 12:00pm 

(Attendance by telephone 
booking on 8258 2314) 
20 people only per Mass 

 

WE CONTINUE TO 
LIVE-STREAM SUNDAY 

MASSES AT 9:00am 
 

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

 

Pentecost 
My dear people of God, greetings of love and peace from Fr Santosh Pereira 
MSFS. This Sunday the 31st May we celebrate the feast of PENTECOST and 
I wish you all Happy Feast of Pentecost. With the celebration of Pentecost, 
we formally draw curtain to the Easter season and continue with the Ordinary 
time in the liturgical calendar. This feast is celebrated on the 7th Sunday after 
Easter Sunday. This feast is not only celebrated by us the Roman Catholic 
Church but also by Eastern Orthodox Church, Lutheran Churches, Anglican 
Church and other denominations. This shows the importance of this feast. 
 

We Christians believe and worship in Triune God: God the Father, God the 
Son and God the Holy Spirit. Three persons but One GOD. God the Father 
and God the Son is very familiar to us as we constantly hear about them but 
unfortunately God the Holy Spirit is not so often preached and we know little 
about the Holy Spirit. The third person of the Trinity seems to be a forgotten 
person of the Trinity.  
 

The feast of Pentecost reminds us of the great role the Holy Spirit has played 
and continues to play in the Church. This feast commemorates the descent of 
the Holy Spirit upon the Apostles and other followers of Jesus Christ while 
they were in Jerusalem celebrating the Feast of Weeks, as described in the 
Acts of the Apostles 2:1–31. It was the fulfilment of the promise of Jesus to 
His apostles that God the Father would send the Paraclete who would teach 
them all things and remind them of everything He has said as written in John 
14:26.  
 

Every year when we celebrate the feast of Pentecost we celebrate this great 
event in the life of the Apostles. The Apostles and other disciples of Jesus 
were terrified seeing what had happened to Jesus, they were afraid and had 
closed themselves in the four walls of the room fearing they would meet the 
same fate as Jesus. But as the Holy Spirit descended upon them they were 
filled with courage, they were reminded of what Jesus had taught, they 
received the strength to open the shut doors and to come out, and to proclaim 
boldly the life and teachings of Jesus.  
 

As we celebrate Pentecost let’s pray that we be anointed with gifts and fruits 
of the Holy Spirit to come out of darkness and fear, and to go out proclaiming 
Jesus through our words and deeds. 
 
God Bless. Live Jesus.  
Fr Santosh Pereira MSFS 
 

Lễ Ngũ Tuần

Các người yêu dấu của Chúa, lời chào của tình yêu và sự bình an từ Cha Santosh Pereira 
MSFS. Chủ nhật tuần này, 31 Tháng Năm, chúng ta  tổ chức lễ NGŨ TUẦN và tôi chúc tất 
cả các bạn có ngày Lễ Ngũ Tuần vui an. Với kỷ niệm ngày lễ Ngũ Tuần, chúng ta chính 
thức vẽ bức màn cho mùa Phục Sinh và tiếp tục với thời gian thông thường trong lịch 
phụng vụ. Lễ này được tổ chức vào Chúa Nhật thứ 7 sau Chúa Nhật Phục Sinh. Lễ này 
không chỉ được tổ chức bởi Giáo Hội Công Giáo La Mã mà còn bởi Giáo Hội Chính 
Thống Đông Phương, Giáo Hội Luther, Giáo Hội Anh Giáo và các giáo phái khác. Điều 
này cho thấy tầm quan trọng của ngày Lễ này.

Các Kitô hữu chúng ta tin và thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần. Ba người nhưng một THIÊN CHÚA. Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa 
Con rất quen thuộc với chúng ta khi chúng ta liên tục nghe về họ, nhưng thật không may, 
Chúa Thánh Thần không thường xuyên được rao giảng và chúng ta biết rất ít về Chúa 
Thánh Thần. Người thứ ba của Ba Ngôi dường như là một người bị lãng quên của Ba 
Ngôi.
Lễ Ngũ tuần nhắc nhở chúng ta về vai trò to lớn mà Chúa Thánh Thần đã làm việc và tiếp 
tục trong Giáo Hội. Lễ này kỷ niệm dòng dõi của Chúa Thánh Thần trên các Tông đồ và 
những môn đồ khác của Chúa Giêsu Kitô khi họ ở Jerusalem cử hành Lễ các tuần, như 
được mô tả trong Công vụ Tông đồ 2: 1. Đó là việc thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu với 
các tông đồ của mình rằng Thiên Chúa Cha sẽ gửi Paraclete, người sẽ dạy họ tất cả mọi thứ 
và nhắc nhở họ về tất cả những gì Ngài đã nói như được viết trong Giăng 14:26.
Hàng năm khi chúng ta cử hành lễ Ngũ tuần, chúng ta kỷ niệm sự kiện trọng đại này trong 
cuộc đời của các Tông đồ. Các Tông đồ và các môn đệ khác của Chúa Giêsu đã kinh hoàng 
khi thấy những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu, họ sợ hãi và đã đóng cửa trong bốn bức tường 
của căn phòng vì sợ họ sẽ gặp số phận giống như Chúa Giêsu. Nhưng khi Chúa Thánh 
Thần ngự xuống trên họ, họ tràn đầy can đảm, họ được nhắc nhở về những gì Chúa Giêsu 
đã dạy, họ đã nhận được sức mạnh để mở những cánh cửa đóng kín và bước ra, và tuyên 
bố mạnh mẽ về cuộc sống và lời dạy của Chúa Giêsu.

Khi chúng ta cử hành lễ Ngũ tuần, hãy Cầu nguyện rằng chúng ta được xức dầu bằng 
những món quà và hoa trái của Chúa Thánh Thần để thoát khỏi bóng tối và sợ hãi, và đi ra 
tuyên bố Chúa Giêsu qua những lời nói và việc làm của chúng ta.
Xin Chúa phù hộ. Chúa Giêsu sống.
Cha Santosh Pereira MSFS

31 Tháng Năm 2020 
CHÚA NHẬT NGỦ TUẦN 

(Năm A)
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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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Hiệu Trưởng Thomas More College, ông Corey Tavella, sẽ tổ chức Diễn đàn thu nhỏ và tham quan  
vào Thứ Năm 11 Tháng Sáu lúc 4 giờ chiều. Hiện tại chúng tôi đã miễn các Đăng ký thông thường, 
vì vậy nếu bạn muốn đảm bảo vị trí của con em mình, xin vui lòng đăng ký ngay bây giờ hoặc đăng 
ký Tour của chúng tôi qua trang web của chúng tôi vì việc đăng ký đặt chỗ là rất cần thiết.

Thomas More College
Tham Quan Trường


