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THỨ SÁU 9 THÁNG MƯỜI HAI      5.30 CHIỀU - 7.00 TỐI  
TẠI SÂN VẬN ĐỘNG

Các lớp ELC/Reception sẽ trình diễn lúc 5.30 chiều và sau đó chúng ta sẽ trình diễn theo  
từng cấp lớp, chấm dứt của các học sinh Lớp 6 

Xin ghi nhớ: 
Tất cả học sinh sẽ cần sự giám sát và chăm sóc của Phụ Huynh, ví dụ - không  

đến trường một mình. 

Các học sinh cần GẶP GIÁO VIÊN CỦA HỌ BÊN NGOÀI THƯ VIỆN (gần cửa Design Lab),  
sẽ được nhắc nhở trong vòng buổi tối. Sau khi trình diễn xong, các em có thể ở lại để tiếp tục xem hoặc 

có thể về nhà với cha mẹ. 

Chúng ta có thể chấm dứt khoảng 7 giờ tối. Vé số sẽ được sổ sau khi các Lớp 1 biểu diễn xong, để các 
em lớp nhỏ có thể về nhà sớm.

Các vé sổ số có bán trên www.holyfamily.catholic.edu.au 
Bấm vào ‘Split 50/50’ phía trên cùng của trang 

Khuyến khích các gia đình nên đem theo các ghế hoặc tấm trãi để ngồi.   
Từ 5 giờ chiều căn-tin sẽ mở để bán nước và bánh mì kẹp xúc xích.

http://www.holyfamily.catholic.edu.au
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Spring Fair
Xin cảm ơn đến các Nhân viên, Gia Đình và Cộng Đồng của chúng ta đã giúp hỗ trợ Hội Chợ Xuân 

2022 của chúng ta. Bất chấp thời tiết mưa phùn, mọi người đã tham dự với tinh thần tích cực, sẵn sàng 
tận dụng tối đa thời gian trong ngày và những gì được cung cấp. Xin vui lòng xem bên dưới phần tài 

chính và lợi nhuận cho Trường.

BBQ/Yiros 505.00

Indian Food 166.88

Bakery & Showbags 1384.18

Café & Homemade Cakes -135.02

Vietnamese Food 4435.00

Silent Auction 281.00

2nd hand goods 384.85

Auction 6537.30

Chocolate Wheel 284.00

Lollies/Homemade goods 256.50

Rides 3419.00

Craft stall & food trucks 1380.00

Miscellaneous -321.20

TOTAL 18577.49

SPONSORSHIP

MSP Photography 3200.00

OzMac Solutions Donation of goods

DesignInc 1500.00

VIP Commercial Cleaning 0.00 Donation of services

APG Security 1000.00

Partek 1500.00

7200.00

TOTAL INCOME 25777.49

LESS EXPENSES SERVICES ETC -19380.79

Advertising, hiring, security etc

TOTAL PROFIT 6396.70

INCOME 

HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL SPRING FAIR 2022
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Show and Tell

Xin chúc mừng Hayley. Em đã đăng quang 
Nhà Vô Địch Úc trong kỳ thi Đua Xe Đạp 
Tốc Độ, giành chiến thắng trong cấp dành 
cho nữ dưới 13 tuổi.
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 71 Shepherdson Road Parafield Gardens SA 5107
T 08 8250 6616 F 08 8250 3043 ISD 61 8 82506616

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

PLEASE RETURN THIS FORM TO THE OFFICE PRIOR TO FRIDAY 16TH DECEMBER 2022
IF THIS FORM IS NOT RETURNED BY THE DUE DATE LEVEL 1 FEES WILL BE CHARGED IN 2023

Full Name of Children attending Holy Family Catholic School:

1

2 Office Use Only

3 Level:

4 Billing ID:

Parent/s 
Name: 

Signature: Date:

Address:

ANNUAL SCHOOL FEES

EARLY PAYMENT DISCOUNT

SIBLING DISCOUNT

PAYMENT OPTIONS

INVOICING / SCHOOL FEES PAYABLE

HEALTH CARE/PENSIONER/SCHOOL CONCESSION CARD LEVEL

OSHC

School fees will be invoiced per term. Fees are due and payable each term and your account should be finalised by 30/11/2023. 

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

2023 FEE SCHEDULE

Holy Family offers families a number of options for paying their fees. The school’s preferred method is Direct Debit and families can arrange 
a direct debit authority form from the front office or from our website (click on Parent Resources). Families are able to make VISA,
Mastercard, Cash and Cheque payments at the front office. We can also arrange deductions through Centrelink. Alternative payments by
BPay or internet bank transfer or using the QKR App are also available. Please see the invoice/statement for full details and reference code
of your account.

The OSHC account is billed separately to tuition. The preferred method for payment is using the Xplor App. Your OSHC account MUST be
kept up to date in order to continue using the Service.

This level is only for families who hold a current means-tested concession card or are eligible for School Card Level.
** School Card applications will be available December from our office or complete online via www.sa.gov.au website .

A sibling discount of 30% has been applied to the tuition fee for a second child, 40% for third and heavily discounted for the fourth and
subsequent children attending Holy Family.

If the total account fee is paid by 28 February 2023 a 10% discount will be applied on the total fees.

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

The annual school fee covers the Tuition and Resources, Year 2-6 School Laptop Program, Stationery, Ambulance Cover and School 
Insurance.

HỌC PHÍ CHO NĂM 2023
XIN TRẢ LẠI TỜ ĐƠN NÀY CHO VĂN PHÒNG TRƯỚC THỨ SÁU 16 THÁNG MƯỜI HAI 

NẾU ĐƠN NÀY KHÔNG HOÀN LẠI ĐÚNG NGÀY THÌ MỨC 1 SẼ ĐƯỢC TÍNH CHO NĂM 2023 

Tên Họ của các Đứa Trẻ đang học tại Trường Holy Family:

       Tên 
     Phụ Huynh 

Điều này được hiểu rằng việc thanh toán tài khoản học phí là trách nhiệm của tôi/chúng tôi như đã nêu trong  
Đơn Chấp nhận Ghi danh.
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LEVEL 1      Families whose combined gross income is greater than $80,000 per year. 

Year Level 1st  Child + 2nd  Child + 3rd  Child + 4th  Child
2-6 (Yearly) $2,560.00 $1,792.00 $1,536.00 $306.00
R-1 (Yearly) $2,083.00 $1,458.00 $1,250.00 $0.00

TOTAL $_______________  less 10% early payment discount (if applicable)

LEVEL 2     
Year Level 1st  Child + 2nd  Child + 3rd  Child + 4th  Child
2-6 (Yearly) $2,317.00 $1,622.00 $1,390.00 $306.00
R-1 (Yearly) $1,838.00 $1,287.00 $1,103.00 $0.00

TOTAL $_______________  less 10% early payment discount (if applicable)

LEVEL 3     
Year Level 1st  Child + 2nd  Child + 3rd  Child + 4th  Child
2-6 (Yearly) $2,050.00 $1,435.00 $1,230.00 $306.00
R-1 (Yearly) $1,574.00 $1,102.00 $944.00 $0.00

TOTAL $_______________  less 10% early payment discount (if applicable)

SCHOOL / 
CONCESSION CARD 
LEVEL
Year Level 1st  Child + 2nd  Child + 3rd  Child + 4th  Child
2-6 (Yearly) $1,607.00 $1,125.00 $964.00 $214.00
R-1 (Yearly) $1,192.00 $834.00 $715.00 $0.00

TOTAL $_______________  less 10% early payment discount (if applicable)

*School Fees will be invoiced by term 
*School Card is for eligibility only, no further rebates provided.

Year 5 Camp $230
Year 6 Camp $230
Year 3/4 Sleepover $30
Seniors Jumper $79

2023

2023 Full Year Fees Schedule per Child 

Families whose combined gross income is greater than $60,000 and less than $80,000 
per year. 

Families whose combined gross income is greater than the school card threshold and 
less than $60,000 per year. 

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

Items NOT included in Tuition Fees:

MỨC ĐỘ 1 Các gia đình có tổng thu nhập nhiều hơn  hơn $80,000 mỗi năm.

MỨC ĐỘ 3 Các gia đình có tổng thu nhập nhiều hơn thẻ chiết giảm và ít hơn $60,000 mỗi năm.

MỨC ĐỘ 2 Các gia đình có tổng thu nhập nhiều hơn $60,000 và ít hơn $80,000 mỗi năm.

  MỨC ĐỘ                           Các Thẻ Học Đường đã được phê duyệt hoặc Thẻ Chiết Giảm được kiểm tra: FA, 
  THẺ CHIẾT GIẢM                                        PP, NSA, PA, SL, WA, LI, PPS

GIÁ BIỂU HỌC PHÍ CẢ NĂM 2023 CHO HỌC SINH

* Học phí sẽ được lập hóa đơn theo mỗi học kỳ   
* Thẻ Chiết Giảm chỉ dành cho đủ điều kiện, không cung cấp thêm khoản giảm giá nào. 

Các hạng mục KHÔNG bao gồm trong Học phí:  
*  Trại Lớp 5                                                 $230  
* Trại Lớp 6                                                  $230                                              2023 
* Ngủ qua đêm của các Lớp 3/4                     $30  
* Áo lạnh cho các Học Sinh Lớp 6                 $79
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2023 
Instrumental Music Program 

INSTRUMENTS Available for Years 30 minute lesson 
Violin 1-6 ü 
Singing 1-6 ü 
Drums 1-6 ü 
Piano/Keyboard 1-6 ü 
Classical Guitar 
(Must have nylon strings) 1-6 ü 

 
1.   TUITION 
§ Lessons are held weekly during lesson time. Students leave their class to attend their instrumental lesson 

and return approx. 30 minutes later.   
§ If at any time your child wishes to discontinue instrumental tuition, you should notify the Instrumental teacher 

by phone or in writing before the start of the next term.   
 
2. TUITION FEES 
§ Fees are usually charged per term, in advance, with the expectation that students will complete a full 

term’s tuition before discontinuing lessons. Fees are therefore non-refundable. 
§ Accounts for tuition fees are issued by the tutors and are payable to the tutors direct.  2023 fees for all 

students have been set for tutors at $300 for a 10 week term.   Please note an additional fee for materials 
may apply for piano and voice students.  Parents will be notified of this before tuition commences. 

§ Tutors will invoice parents each term with the expectation that full fees will be paid no later than week 2 
of each new term.  Please speak to the tutor personally if another arrangement needs to be negotiated. 
Tutors have been instructed not to give lessons if payment has not been made.  Please do not enrol 
your child in lessons unless you are able to afford lesson fees, tuition books and possibly instrument hire 

 
3. ABSENTEEISM 
§ As the instrumental teachers are not employed directly by the school, they are essentially running their 

own business and may have different requirements in this area.  
§ If students are sick on the day of their lesson, please phone their tutor directly (or the school office if 

necessary) by 8am. 
§ If the Tutor is not notified that the student will be away, the lesson will not usually be made up. 
§ If students are going on an excursion/camp (or have an appointment) on the day of their lesson the tutor 

must be notified at least one week prior to the lesson.  If prior notification is given, the lesson will be 
made up. 

§ If the Tutor is away, lessons will either be made up or credited to the next term. 
 
4. INSTRUMENT HIRE 
§ Instrument hire can be arranged easily through the school, from a company called ‘Size Music’.  The hire 

fee is charged to your school account each term.  By going through the school, you will pay less, however 
normal hire contract conditions will apply.  
Instrument Hire Rates (per term includes holidays) (subject to change) 
Violin - all sizes:  $52 
Classical Guitar – all sizes:  $32 

Drum Kit: $125 

 
To register complete the registration form or online  
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2023 INSTRUMENTAL MUSIC REGISTRATION FORM 

 
 
¨  In 2023, my child wishes to       START        learning the _______________ 
 
¨  In 2023, my child wishes to    CONTINUE    learning the _______________ 
 
 
 
 
STUDENT NAME: ____________________________________ 

 

PARENT’S NAME:             

  

PHONE:       

 

EMAIL:               

 

ADDRESS:              

 
 
 

Please return this form to the school office. 
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OSHC
 
 
Đây là tuần học cuối cùng của chúng ta về “Bọ, Ong và Bướm”. Bạn có thể thấy 
những nỗ lực đáng kinh ngạc của những đứa trẻ? Chúng tôi đã học về Nhện, Sâu, 
Sên, Ốc sên, Bọ rùa, Chuồn chuồn, Châu chấu, Đom đóm, Ong, Bọ cánh cứng và 
hơn thế nữa! Hãy xem những đứa trẻ yêu cầu gì cho chủ đề năm tới. 
 

 
 
Hãy đoán xem? Mùa hè đã đến! Xin nhắc lại rằng chúng tôi tuân thủ các yêu cầu từ 
SunSmart.  
SunSmart là gì? Đó là Hội đồng Ung thư bảo vệ ung thư da và cháy nắng, vì vậy 
hãy nhớ mang theo mũ xô (không phải mũ lưỡi trai) khi chúng ta ra ngoài chơi. 
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THÁNH LỄ CUỐI NĂM Thứ Ba 6 Tháng Mười Hai

CA NHẠC GIÁNG SINH Thứ Sáu 9 Tháng Mười Hai

LỄ TỐT NGHIỆP CỦA CÁC EM LỚP 6 Thứ Năm 15 Tháng Mười Hai

YEAR 6 GRADUATION ASSEMBLY Thứ Sáu 16 Tháng Mười Hai

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ 4 Thứ Sáu 16 Tháng Mười Hai (Chấm dứt lúc 3 giờ 
chiều)
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Quá trình đi học muộn 
Nếu con quí vị  đến trường sau tiếng chuông 8 giờ 50 sáng họ cần vào 

Văn phòng Trường để ký tên vào trường..   

Nếu con quí vị không có mặt trong lớp lúc 8 giờ 50 để điểm danh hoặc đã 
không báo cáo việc họ đến muộn thì một tin nhắn SMS sẽ được gửi đến 
cha mẹ / người chăm sóc để thông báo về sự vắng mặt của học sinh đó. 

   Để trả lời, cha mẹ / người chăm sóc có thể trả lời trực tiếp tin nhắn SMS đã nhận, cuộc 
gọi hoặc email theo thông tin ở trên.

CẬP NHẬT COVID-19 Chính sách tiêm chủng COVID-19 của SACCS   

Gần đây, quá trình tham vấn và phê duyệt đã hoàn tất liên quan đến Chính sách Tiêm chủng COVID-19 được sửa đổi do các cơ sở Giáo Dục Công Giáo Nam Úc (CESA) 
thực hiện.  
 Chính sách sửa đổi đã áp dụng cách tiếp cận 'trách nhiệm cá nhân', khuyến khích mạnh mẽ việc tiêm chủng nhưng không yêu cầu tiêm chủng phải hoạt động và tình 
nguyện ở hầu hết các cơ sở làm việc của CESA (ngoại trừ một số cơ sở 'có nguy cơ cao' sẽ yêu cầu tiêm chủng cập nhật) .  
 Kết quả này có nghĩa là các tình nguyện viên được nhà trường chấp thuận để cung cấp hỗ trợ tại Holy Family, bao gồm cả việc tham gia các chuyến du ngoạn, giờ đây chỉ 
cần tuân thủ Chính sách dành cho Tình nguyện viên của Ủy ban Trường Công giáo Nam Úc. Nói tóm lại, các tình nguyện viên cần phải ký vào tờ đơn Tuyên bố Tình 
nguyện viên của trường và có Kiểm Tra Làm việc với Trẻ em hiện tại. Các tình nguyện viên đang thực hiện cũng cần phải hoàn thành khóa đào tạo Báo cáo Bắt buộc 
(RRHAN-EC) trực tuyến miễn phí trong 2 giờ.  
Chúng tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ liên tục của quí vị dành cho học sinh của chúng ta, đặc biệt là trong các hoạt động tình nguyện cho các chuyến du ngoạn cũng như các 
sự kiện và hoạt động quan trọng khác.  
Nếu quí vị cần thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Chính sách tiêm chủng COVID-19, xin vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường. 

Dịch Vụ xe Bus của HFCS   

Vui lòng đảm bảo rằng con em quí vị đã sẵn sàng và đợi xe buýt vào thời gian đã định và 
điểm đón để tránh bị trễ xe..   

                                                                                  Sự chậm trễ dẫn đến các học sinh khác và phụ huynh lo lắng về việc đưa rước. 

Đặt chỗ PHẢI được thực hiện một ngày trước chuyến đi xe buýt. Đối với đặt chổ vào Thứ Hai, việc này PHẢI 
được thực hiện vào ngày Thứ Sáu trước đó KHÔNG phải vào cuối tuần do nhân viên không làm việc vào những 

ngày này.

Cách báo cáo sự vắng mặt của Học Sinh 
Nếu con em quí vị không thể đến trường vì bất kỳ lý do gì, xin vui lòng liên hệ với văn phòng 
trường qua các phương thức sau: 
  
Phone:  8250 6616 
SMS:  0417 038 063 
Email: absent@holyfamily.catholic.edu.au 
  

mailto:absent@holyfamily.catholic.edu.au
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School Times

8.50 sáng Trường Bắt Đầu ......................

 (bao gồm Điểm Danh) 

9 giờ sáng Bắt đầu Bài Học ....................

11giờ sáng Nghỉ Giải Lao ....................

11.20 sáng Giờ Học Tiếp Tục ....................

12.40 trưa Ăn Trưa .....................

12.50 trưa Giờ Ra Chơi .....................

1.30 chiều Giờ Học Tiếp Tục .....................

3.00 chiều Chấm Dứt Ngày Học.....................
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OSHC
***NEW APP***
Chúng tôi đã chuyển dịch vụ OSHC (Chăm sóc ngoài giờ học) sang một Ứng dụng 
thân thiện với người dùng có tên là Xplor Home.

Sử dụng Ứng dụng Xplor Home cho phép bạn thực hiện đặt chỗ của riêng mình, 
xem số tiền hiện tại của bạn cần trả, thanh toán lệ phí, thiết lập thanh toán theo lịch 
trình và thay đổi bất kỳ chi tiết nào khác được yêu cầu.

Chỉ những gia đình MỚI tham gia dịch vụ OSHC mới cần đăng ký bằng liên kết 

trang web của chúng tôi https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/

ĐĂNG KÝ ĐẶT CHỖ
ĐẶT CHỖ là điều cần thiết !! 

Bất cứ hủy bỏ nào phải cần được thông báo nếu không lệ phí sẽ vẫn tính. Bạn có 
thể hủy đặt chỗ bằng Ứng dụng Xplor và / hoặc gọi đến văn phòng qua số: 

8250 6616 hoặc Trung tâm OSHC 8258 0293.

https://www.holyfamily.catholic.edu.au/oshc-services/
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HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG 
GROSS MOTOR, 

XÂY DỰNG, NGHỆ THUẬT ẢO VÀ 
TRÒ CHƠI THIÊN NHIÊN

Muốn biết thêm chi tiết & Đăng Ký:
82506616  hoặc

playgrpup@holyfamily.catholic.edu.au
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Canteen
Thực đơn canteen của chúng tôi khá đa dạng và nhằm phù hợp với mọi vị giác, dị ứng  
thực phẩm và văn hóa ăn kiêng. Nhiều bữa ăn được chuẩn bị tại chỗ bằng các sản phẩm 
tươi sống, một số được trồng trong trường.  

Chúng tôi có thực đơn trên trang web của mình và một bản phụ có sẵn trong văn phòng và 
thực đơn trong QKR luôn mới và cập nhật. Nó rất dễ dàng để sử dụng.

ĐẶC BIỆT
Thớ Ba: Taco Boat: (Meat sauce, lettuce, tomato, Cheese) (HM) $5.00..........
Thứ Tư: Sushi (Chicken Teriyaki & Cucumber; or Tuna & Cucumber)

2 pieces $3.50.......................................................................
4 pieces $5.50.......................................................................
6 pieces $6.50.......................................................................

Mỗi ngày: Mac and Cheese (HM) $5.00............................................................
ThứNăm: 6 nuggets $5.00................................................................................
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Giờ Mở Cửa Trong Holiday  
Thứ Ba 24 Tháng Giêng 2023 - 1giờ trưa - 3 giờ chiều 

Thứ Sáu 27 Tháng Giêng 2023 - 11giờ sáng - 1giờ chiều

Trong Học Kỳ 4 
Đồng phục mùa 

hè cần được 
mặc cùng với 

NÓN.

Đồng phục hè cho Nữ 
Áo đầm hè của Holy Family

Vớ trắng ngắn của HF 
Đồng phục hè cho Nam 

Áp sơ mi sọc tay ngắn của HF
Quần short đen với dấu hiệu HF

Vớ đen của HF

Đồng phục thể thao 
Nam và Nữ 

Áo thun sọc có đấu hiệu của HF
Quần thể thao ngắn có sọc của HF

Vớ trắng ngắn của HF  

Giờ Mờ Cửa 

Thứ Hai - 8.30 sáng đến 9.30 
sáng


Thứ Tư - 2.30 trưa đến 3.30 trưa

Thứ Năm - 8.30 sáng đến 9.30 
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Assemblies
Học Kỳ 4 Trình Bày
Tuần 7  Assembly Thể Thao
Tuần 8 Đêm Ca Nhạc Giáng Sinh
Tuần 9 Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6
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TIN TỪ APRIM tuần 5
 

Thánh Albert 
  
Thứ Ba tuần trước, ngày 15 Tháng Mười Một, là ngày lễ kính Thánh Albert.  
Ông được biết đến như là "người thầy của mọi thứ cần biết", ông là một nhà khoa học từ rất lâu trước thời 
đại khoa học, và trở thành người thầy và người cố vấn của một bộ óc xuất chúng khác cùng thời với ông, 
Thánh Thomas Aquinas.  

Thánh Albert sinh ra ở Lauingen trên sông Danube, gần Ulm, nước Đức; cha ông là một lãnh chúa quân sự 
trong quân đội của Hoàng đế Frederick II. Khi còn trẻ, Albert học tại Đại học Padua. Sau một số nhiệm vụ 
giảng dạy theo thứ tự của mình, ông đến Đại học Paris vào năm 1241, nơi ông giảng dạy về thần học.  

Năm 1260, ông được bổ nhiệm làm giám mục của Regensberg và sau đó ông được gọi làm cố vấn cho giáo 
hoàng và được cử đi thực hiện một số sứ mệnh ngoại giao.  

Sau đó, ông chuyển đến Cologne, nơi danh tiếng của ông với tư cách là một nhà khoa học ngày càng lớn. 
Ông đã tiến hành các thí nghiệm về hóa học và vật lý trong phòng thí nghiệm tạm thời của mình và xây 
dựng một bộ sưu tập thực vật, côn trùng và các hợp chất hóa học đã mang lại danh tiếng cho ông. Khi 
Cologne quyết định xây dựng một nhà thờ mới, ông đã được tư vấn về thiết kế. Ông là bạn và cố vấn cho 
các giáo hoàng, giám mục, vua và chính khách và đã có những đóng góp độc đáo của riêng mình cho việc 
học ở thời đại của mình. Ông qua đời khi ử tuổi rất thọ tại Cologne vào ngày 15 Tháng Mười Một năm 
1280, và được chôn cất tại Nhà thờ Thánh Andrea ở thành phố đó. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pius XI 
phong thánh và tuyên bố là Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1931.  

Trích từ "The One Year Book of Saints" của Rev. Clifford Stevens do Our Sunday Visitor xuất bản, 200 Noll 
Plaza, Huntington, Năm 46750.  

Hội thảo Mùa Vọng  

Vào Thứ Bảy, ngày 26 Tháng Mười Một lúc 1 giờ đến 3:30 chiều, (Lưu ý chỉ có một phiên không có phiên 
vào Chúa Nhật) sẽ là Hội Thảo Mùa Vọng.  
Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng là một thời gian đặc biệt trong lịch phụng vụ.  
Đây là một Sự kiện Cộng đồng Giáo Xứ vui nhộn với các hoạt động thủ công dành cho trẻ em, liên quan 
đến Mùa Vọng và Lễ Giáng sinh, giúp chúng ta có cơ hội chuẩn bị tâm hồn và nhà cửa để đón lễ Giáng 
Sinh.  

Michael Urdanoff  
APRIM 
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Từ 'Mùa Vọng' có nguồn gốc từ tiếng Latinh 'Adventus', có nghĩa là 'đến.' Mùa Vọng là thời điểm bắt đầu một năm 
phụng vụ mới (ở các nhà thờ phương Tây) và bao gồm khoảng thời gian từ Chủ nhật thứ tư trước Lễ Giáng sinh cho 
đến khi Lễ Giáng sinh của Chúa được cử hành. 

Chủ nhật đầu tiên của Mùa Vọng là Chủ nhật sẽ luôn rơi vào đâu đó sớm nhất là vào ngày 27 tháng 11 và muộn nhất 
là ngày 3 tháng 12. Màu phụng vụ cho mùa này là màu tím. Mùa Vọng là mùa chuẩn bị. Nó có ý nghĩa bởi vì đây là 
mùa trông đợi và chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn; cả cho lễ kỷ niệm hàng năm về sự kiện Chúa giáng sinh và thời 
điểm Chúa Kitô sẽ trở lại. 

Nguồn gốc và lịch sử của Mùa Vọng  

Thời gian chính xác khi Mùa Vọng được cử hành không được biết chính xác. Bằng chứng sớm nhất cho thấy lễ 
Giáng Sinh của Chúa chúng ta được thiết lập vào cuối thế kỷ thứ 4. Trong vài thế kỷ tiếp theo, Mùa Vọng được cử 
hành trong năm ngày Chúa Nhật; Giáo hoàng Gregory VII, làm giáo hoàng từ năm 1073-1085, đã giảm con số xuống 
còn bốn Chúa Nhật.  

Mùa Vọng Ngày Nay  

Các chủ đề và truyền thống của Mùa Vọng đã phát triển trong suốt lịch sử của mùa phụng vụ. Chủ đề về sự chuẩn bị 
tinh thần, cầu nguyện cho ngày Chúa đến lần thứ hai, cũng như sự chuẩn bị hân hoan cho lễ tưởng niệm Chúa Giáng 
Sinh hàng năm. Màu tím là màu lễ phục thích hợp trong Mùa Vọng. Truyền Thống Mùa Vọng Lễ kỷ niệm và truyền 
thống Mùa Vọng có thể thay đổi từ nơi này sang nơi khác, chịu ảnh hưởng của văn hóa. Tuy nhiên, một số truyền 
thống đã trở nên phổ biến trong Giáo hội Công Giáo. Vòng hoa Mùa Vọng có thể là truyền thống phổ biến nhất và 
vòng hoa có mặt ở cả nhà thờ giáo xứ và tại nhà. Đó là một truyền thống gần đây hơn, với vòng hoa Mùa Vọng hiện 
đại xuất hiện ở Đức và lan rộng khắp Châu Âu kể từ những năm 1930. Nó thường có hình tròn, tượng trưng cho sự 
vĩnh cửu của Chúa, và nó bao gồm 4 ngọn nến - mỗi ngọn nến tượng trưng cho mỗi Chúa Nhật của Mùa Vọng. 
Nhiều gia đình có một vòng hoa trong nhà, và sẽ thắp nến vào mỗi Chúa Nhật và cùng nhau cầu nguyện cho Mùa 
Vọng.  

Cây Jesse cũng là một truyền thống Mùa Vọng phổ biến. Cây Jesse, được đặt theo tên của cha của David, là một loại 
cây được trang trí dần dần trong suốt Mùa Vọng với các biểu tượng hoặc hình ảnh của những người trong Kinh 
Thánh liên quan đến sự xuất hiện dần dần của Đấng Cứu Thế, Chúa Kitô. Điều này bao gồm, trong số những người 
khác, Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, và Giô-sép và Ma-ri. Truyền thống Cây Jesse  cung cấp một cơ hội giảng dạy tuyệt 
vời; đó là một cách hoàn hảo để dạy và nhắc nhở trẻ em về bản chất chuẩn bị của Mùa Vọng. Lịch Mùa Vọng là một 
truyền thống phổ biến khác, mặc dù chúng thường tuân theo tháng dương lịch nhất là Tháng 12, chứ không phải bốn 
ngày Chúa Nhật có thể bắt đầu vào Tháng 11.  

Bài báo này phỏng theo thông tin từ The New Catholic Encyclopedia và Catholic Customs and Traditions. 

Michael Urdanoff 

APRIM 

TIN TỪ APRIM tuần 7
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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: 
 

General Enquiries: 
Phone:  8258 2314 
Email:   enquire@salcath.org.au 
Parish Business Manager:  
Anne Blake 
Phone:  8258 2314   
Email:   Confidential Matters: 
businessmanager@salcath.org.au 
Parish Clergy: 

  Fr Shibu Jacob Msfs PP 
  Fr Santosh Pereira Msfs  
  Fr Francis Trinh Van Phat (in residence) 
  (For emergencies after office hours, 
  please phone 8258 2314, and use the  
  mobile number provided) 
Clerical Assistant: 
Nicholas Dangcalan 
Phone:   8258 2314 
Email:    clerical_assist@salcath.org.au 
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:  0419 485 090  
Email:   young.joan@bigpond.com 
Coordinator of Parish Liturgy & Pastoral 
Formation:  
Sr Jessika Trieu  FdCC 
Phone: 8258 2314 
Email:   liturgy@salcath.org.au 
Canossian Sisters:  
Phone and fax: 8258 3230 
Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay  
Phone:  0410 747 626 
Lyell McEwin Hospital Chaplains: 
Phone: 8182 9093 (8am–4pm) and ask for  
the Catholic Chaplain 
Calvary Central Districts Hospital: 

  Phone 8282 5395 (9am-5pm) and ask for     
  the Pastoral Care Worker on duty 
  Parish Bulletin 
  Diane Innes  (Echo Editor) 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

6th November 2022 
32nd Sunday in Ordinary Time 

Year C 

SUNDAY MASS TIMES 
 

St Augustine’s Church   
23 Commercial Rd Salisbury 
 Saturday   -      6:00pm 
 Sunday     -      9:00am & 7:00pm 
Polish Sunday     -      12 noon 
1st Sunday of Month  -      3:00pm (Filipino) 
2nd Sunday of Month -      10:30am (Italian) 
 

 
Holy Family Mass Centre:  
Shepherdson Rd Parafield Gardens  
                Sunday: - 10:30am  
 
St Finbar’s Church:  
Greencroft Road, Salisbury North  
                Sunday: - 9:00am       

 
RECONCILIATION 

Saturday after 9:30am Mass and 
before the 6:00pm Vigil Mass 

5:15pm - 5:45pm 

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

 

COMMUNION OF SAINTS 
 

Dear beloved parishioners,  
 

Leon Bloy, a French Catholic writer, once said, “the only tragedy in life is 
not to become a saint.”  Holiness is about realising our most profound, most 
significant potential and becoming who we were truly destined to be.  What a 
shame it would be to miss it! The celebrations of the feast of All Saints and All 
Souls come with an assurance that all of us are called to Holiness.  

 

We confront a profound Christian mystery on these feasts: The 
Communion of Saints. This mystery tells us that all of us are connected as God’s 
holy people. We believe that those in heaven and earth are united in a mission to 
praise and serve God. We are connected with the saints of old: the Apostles, Mary 
Magdalene, St. Augustine, and Francis of Assisi. We are connected with our loved 
ones who have gone before us in death and now, in God’s presence, love us still. 
We believe that we are united with Christians living today, everywhere in the 
world, striving to do God’s will in different ways and cultures. This is the great 
mystery of the Communion of Saints. What truths for our own lives can we 
discover within it? It may be more evident if I use an image of a musical choir. In 
a choir, several voices are present, and let us imagine these voices in heaven 
praising God. This gives us certain realisations.  

 

The first is this. No one sings alone. Despite our inclination to 
concentrate on my relationship with God, my sins, and my responsibilities, none of 
us is a solo artist. Our faith and our efforts are part of a larger whole. Our way to 
God is communal. We walk that way together. 

 

The second realisation is that every voice is necessary. The God who 
loves us all expects us to be a part of the chorus. Of course, some voices may be 
louder or more critical, but every voice is necessary. Therefore, we cannot say, 
“I’m not holy enough. I’m not talented enough to sing.” The hymn that God 
desires is a hymn of all creation of which we are a part. So, our voice is necessary 
if the hymn is to be complete. 

 

The third realisation is that no one sings all the time. Terrible mistakes, 
suffering, or doubt can reduce us to silence. We find ourselves unable to lift our 
voices in praise of God. Such silence could last a day, a month, or even years. In 
our silence, the hymn goes on, and we are still part of it, waiting for the grace of 
God to cue us to start singing again. 

 

So, on this Feast of All Saints & All Souls, we celebrate the beauty of our 
communion. A beauty that reminds us that no one sings alone, that every voice is 
necessary, and in those times when we are unable to sing, others will sing for us. 

 

Be assured that in November, all of us priests in the parish will be praying 
for you and your loved ones in a special way. Wishing you God’s best. 

 

With lots of love and prayers. 
  
 
Fr. Shibu Jacob MSFS 

20  Tháng Mười  Một 2022 
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng con, Vua của Vũ Trụ

Năm C

Chúa Giê Su Ki Tô Có Tái Lâm Không?  

Con Dân Chúa yêu dấu của tôi. Lời chào và lời chúc tốt đẹp từ Cha Santosh.  

Một người đàn ông, tên là Herbert Washington, đã say mê với ý tưởng về sự tái 
lâm và sự cất lên trời lần thứ hai của Đấng Christ đến nỗi anh ta trở thành nỗi 
khó chịu trong cổ các đồng nghiệp của mình. Vì vậy, các đồng nghiệp của anh 
ấy đã ấp ủ một kế hoạch để trả đủa lại những gì mà anh ấy suy nghĩ. Một ngày 
nọ, khi Herbert đi vệ sinh, họ đặt những bộ quần áo lao động lên ghế và trốn 
trong phòng chứa đồ. Khi Herbert trở về từ nhà vệ sinh, anh ấy nghĩ rằng sự 
sung sướng đã diễn ra. Người gác cổng Hồi giáo, một phần của trò đùa, giả vờ 
chứng kiến mọi người biến mất và chạy quanh văn phòng giả vờ hoảng sợ. 
Herbert ngã xuống đất ôm lấy trái tim và hét lên, "Con biết Ngài sẽ quên con, 
Chúa ơi! Con đã làm gì sai?" Anh ta được đưa đến một bệnh viện địa phương, 
nơi anh ta được chẩn đoán bị đau tim. Anh ấy đã hồi phục sau khi trải qua cuộc 
phẫu thuật. “Chúng tôi không cố ý làm anh ấy sợ chết khiếp,” một đồng nghiệp 
của anh nói. "Anh ấy chỉ luôn nói về nó, vì vậy hôm nay chúng tôi quyết định 
lật ngược tình thế với anh ấy.” 

Một ngày nọ, tôi đang đi đến trung tâm mua sắm, nơi tôi tình cờ gặp một người 
đàn ông đã trở thành mối phiền toái đối với tôi vì tất cả những suy nghĩ của 
anh ta đều hướng về sự xuất hiện ngay lập tức của Chúa Kitô và cư xử một 
cách điên rồ. Ông là một nỗi khó chịu cho các đồng nghiệp của mình và thậm 
chí cả khách hàng.  

Giống như Herbert và anh chàng trong trung tâm mua sắm, những Cơ đốc 
nhân đầu tiên, đặc biệt là người Tê-sa-lô-ni-ca bị ám ảnh bởi sự đến gần của 
Đấng Christ. Trong lá thư thứ hai gửi cho họ, Phao-lô khiển trách người Tê-sa-
lô-ni-ca vì đã bỏ việc và sống biếng nhác. Rõ ràng một số người trong số họ 
nghĩ rằng sự tái lâm của Chúa đã gần đến mức không cần phải chuẩn bị cho 
tương lai. Những người tin đạo thái quá như vậy khiến những người không tin 
có ấn tượng rằng sự tái lâm của Đấng Christ là một yếu tố gây sợ hãi do những 
người rao giảng Cơ đốc giáo bịa ra để dọa người ta chấp nhận đức tin.  

Tuy nhiên, đức tin cơ bản của nhà thờ về sự tái lâm của Đấng Christ là “Ngài 
sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Bất cứ điều gì cụ 
thể hơn thế liên quan đến cách thức và thời gian Ngài sẽ đến không phải là một 
phần thiết yếu của đức tin. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho sự tái lâm của Đấng 
Ki-Tô không phải là tham gia vào những suy đoán về việc nó sẽ xảy ra như thế 
nào, khi nào và ở đâu, mà là, như Phao Lô nói, là “hãy yêu thương nhau và yêu 
thương mọi người ngày càng dồi dào” để chúng ta “ được vẹn toàn trước mặt 
Thiên Chúa, Cha chúng ta, khi Chúa Giêsu, Chúa chúng ta quang lâm cùng với 
tất cả các thánh của Ngà” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12-13).  

Xin Chúa phù hộ. Chúa Giêsu sống.  

Cha Santosh Pereira MSFS
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  please phone 8258 2314, and use the  
  mobile number provided) 
Clerical Assistant: 
Nicholas Dangcalan 
Phone:   8258 2314 
Email:    clerical_assist@salcath.org.au 
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:  0419 485 090  
Email:   young.joan@bigpond.com 
Coordinator of Parish Liturgy & Pastoral 
Formation:  
Sr Jessika Trieu  FdCC 
Phone: 8258 2314 
Email:   liturgy@salcath.org.au 
Canossian Sisters:  
Phone and fax: 8258 3230 
Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay  
Phone:  0410 747 626 
Lyell McEwin Hospital Chaplains: 
Phone: 8182 9093 (8am–4pm) and ask for  
the Catholic Chaplain 
Calvary Central Districts Hospital: 

  Phone 8282 5395 (9am-5pm) and ask for     
  the Pastoral Care Worker on duty 
  Parish Bulletin 
  Diane Innes  (Echo Editor) 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

27th November 2022 

First Sunday of Advent 
Year A 

 

SUNDAY MASS TIMES 
 

St Augustine’s Church   
23 Commercial Rd Salisbury 
 Saturday   -      6:00pm 
 Sunday     -      9:00am & 7:00pm 
Polish Sunday     -      12 noon 
1st Sunday of Month  -      3:00pm (Filipino) 
2nd Sunday of Month -      10:30am (Italian) 
 

 
Holy Family Mass Centre:  
Shepherdson Rd Parafield Gardens  
                Sunday: - 10:30am  
 
St Finbar’s Church:  
Greencroft Road, Salisbury North  
                Sunday: - 9:00am       

 
RECONCILIATION 

Saturday after 9:30am Mass and 
before the 6:00pm Vigil Mass 

5:15pm - 5:45pm 

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

 

The Bible and I 
Prayers in the book of Psalms (continued) 

 

“Your word is a lamp for my feet, a light on my path”  (psalm 119:105) 
 

          We begin this new liturgical year with ADVENT and prepare for the 
coming of the Son of God. In Advent we pay attention to some 
important aspects of our spiritual life: prayer, penitence and  
conversion.  Psalm 51(50) is a model example. 
 

Psalm 51 (50) is a prayer seeking mercy, repentance and forgiveness.                
When Nathan the prophet came to David after his sin with Bathsheba. 
 

This psalm is a true conception of penitence:                                                                      
Calling on the mercy of God (vv 3-4); confessing of one’s sins (5-8); Purified,  
renovated and cured (9-14); giving thanks and working for conversion of sinners  
(15-19). 
 

Have mercy on me, O God, in your faithful love, in your great tenderness wipe 
away my offences; 
2  wash me clean from my guilt, purify me from my sin. 
3  For I am well aware of my offences, my sin is constantly in mind. 
4  Against you, you alone, I have sinned, I have done what you see to be wrong,  
   that you may show your saving justice when you pass sentence, and your victory  
   may appear when you give judgement, 
5  remember, I was born guilty, a sinner from the moment of conception. 
6  But you delight in sincerity of heart, and in secret you teach me wisdom. 
7  Purify me with hyssop till I am clean, wash me till I am whiter than snow. 
8  Let me hear the sound of joy and gladness, and the bones you have  
    crushed will dance. 
9  Turn away your face from my sins, and wipe away all my guilt. 
10 God, create in me a clean heart, renew within me a resolute spirit, 
11 do not thrust me away from your presence, do not take away from me  
    your spirit of holiness. 
12 Give me back the joy of your salvation, sustain in me a generous spirit. 
13 I shall teach the wicked your paths, and sinners will return to you. 
14 Deliver me from bloodshed, God, God of my salvation, and my  
    tongue will acclaim your saving justice. 
15 Lord, open my lips, and my mouth will speak out your praise. 
16 Sacrifice gives you no pleasure, burnt offering you do not desire. 
17 Sacrifice to God is a broken spirit, a broken, contrite heart you never scorn. 
18 In your graciousness do good to Zion, rebuild the walls of Jerusalem. 
19 Then you will delight in upright sacrifices,-burnt offerings and whole oblations --    
    and young bulls will be offered on your altar. 
 

This prayer of this PSALM rises from the depth of human nature and belongs to 
all people. As such, it was received as a collective lament and supplication. 
 

A verse: “Show me your ways, LORD, teach me your paths. Guide me in your 
truth and teach me, for you are God my Saviour, and my hope is in you all day 
long.”[Psalm 25(24):4-5] 
                                                                                                     (To be continued) 
Fr Francis 

27  Tháng Mười  Một 2022 
Chúa Nhật Đầu Tiên của Mùa Vọng 

Năm A 

Kinh thánh và tôi
Những lời cầu nguyện trong sách Thi Thiên (tiếp theo)

 
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105) 

Chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới này với Mùa Vọng và chuẩn bị cho sự quang lâm của 
Con Thiên Chúa. Trong Mùa Vọng, chúng ta chú ý đến một số khía cạnh quan trọng trong 

đời sống thiêng liêng của chúng ta: cầu nguyện, sám hối và hoán cải. 
Thi thiên 51(50) là một ví dụ điển hình. 

Thi Thiên 51 (50) là lời cầu nguyện tìm kiếm lòng thương xót, ăn năn và tha thứ. Khi nhà tiên tri 
Na-than đến gặp Đa-vít sau khi ông phạm tội với Bát-sê-ba. 

Thi thiên này là một quan niệm đúng đắn về sự ăn năn: kêu cầu lòng thương xót Chúa (cc 3-4); 
xưng tội (5-8); Thanh lọc, cải tạo và chữa lành (9-14); tạ ơn và làm việc để hoán cải tội nhân (15-19). 

Lạy Chúa, xin thương xót con, trong tình yêu chung thủy của Chúa, trong sự dịu dàng tuyệt vời của Chúa,
1 hãy xóa sạch tội lỗi của con; 
2 xin rửa sạch con khỏi tội lỗi con, tẩy sạch con khỏi tội lỗi con. 
3 Vì con biết rõ tội lỗi mình, tội lỗi con hằng ghi nhớ.
 4 Chống nghịch với Ngài, Ngài một mình, con đã phạm tội, con đã làm những gì Ngài thấy là sai trái, để 
Ngài có thể thể hiện sự công bằng cứu rỗi của mình khi Ngài tuyên án, và chiến thắng của Ngài có thể xuất 
hiện khi Ngài đưa ra phán quyết, 
5 hãy nhớ, con sinh ra là tội lỗi, tội nhân từ lúc được thụ thai. 
6 Nhưng Chúa vui lòng về tấm lòng thành thật, và dạy dỗ con cách kín nhiệm sự khôn ngoan. 
7 Xin dùng nhành kinh giới thanh tẩy con cho đến khi con tinh sạch, Hãy rửa con cho đến khi con 
trắng hơn tuyết. 
8 Xin cho con nghe tiếng hân hoan mừng rỡ, xương cốt Chúa có nghiền nát sẽ nhảy múa. 
9 Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi tội lỗi con, và xóa sạch mọi tội lỗi con. 
10 Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con tấm lòng trong sạch, đổi mới trong con tinh thần kiên quyết, 
11 xin đừng xua đuổi con khỏi sự hiện diện của Chúa, đừng cất đi khỏi con tinh thần thánh thiện của Ngài. 
12 Xin ban lại cho con niềm vui được Chúa cứu độ, Xin nâng đỡ trong con tinh thần quảng đại. 
13 Ta sẽ dạy kẻ ác đường lối ngươi, và kẻ tội lỗi sẽ quay về với ngươi. 
14 Xin giải cứu con khỏi đổ máu, lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa cứu độ con và lưỡi sẽ hoan nghênh công lý 
của Ngài. 
15 Lạy Chúa, xin mở môi con ra, thì miệng con sẽ cất tiếng ngợi khen Chúa. 
16 Của lễ không đẹp lòng ngươi, của lễ thiêu ngươi không thích. 
17 Của lễ cho Đức Chúa Trời là một tâm hồn tan nát, một tấm lòng tan nát, ăn năn mà bạn không bao giờ 
khinh thường. 
18 Xin hãy ban ơn cho Si-ôn, Xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem. 
19 Bấy giờ, ngươi sẽ vui lòng về của lễ ngay thẳng, của lễ thiêu và của lễ toàn thiêu -- và những con bò 
đực non sẽ được dâng trên bàn thờ của bạn. 

Lời cầu nguyện của Thánh vịnh này xuất phát từ sâu thẳm bản chất con người và thuộc về tất cả 
mọi người. Vì vậy, nó đã được nhận như một lời than thở và cầu xin tập thể.

Câu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ cho tôi đường lối Ngài, xin dạy tôi các nẻo Ngài. 
Hướng dẫn tôi trong sự thật của bạn và dạy tôi, vì bạn là Chúa, Đấng Cứu Rỗi của tôi, và 
niềm hy vọng của tôi ở nơi bạn suốt cả ngày.

Cha Francis (còn tiếp)
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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: 
 

General Enquiries: 
Phone:  8258 2314 
Email:   enquire@salcath.org.au 
Parish Business Manager:  
Anne Blake 
Phone:  8258 2314   
Email:   Confidential Matters: 
businessmanager@salcath.org.au 
Parish Clergy: 

  Fr Shibu Jacob Msfs PP 
  Fr Santosh Pereira Msfs  
  Fr Francis Trinh Van Phat (in residence) 
  (For emergencies after office hours, 
  please phone 8258 2314, and use the  
  mobile number provided) 
Clerical Assistant: 
Nicholas Dangcalan 
Phone:   8258 2314 
Email:    clerical_assist@salcath.org.au 
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:  0419 485 090  
Email:   young.joan@bigpond.com 
Coordinator of Parish Liturgy & Pastoral 
Formation:  
Sr Jessika Trieu  FdCC 
Phone: 8258 2314 
Email:   liturgy@salcath.org.au 
Canossian Sisters:  
Phone and fax: 8258 3230 
Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay  
Phone:  0410 747 626 
Lyell McEwin Hospital Chaplains: 
Phone: 8182 9093 (8am–4pm) and ask for  
the Catholic Chaplain 
Calvary Central Districts Hospital: 

  Phone 8282 5395 (9am-5pm) and ask for     
  the Pastoral Care Worker on duty 
  Parish Bulletin 
  Diane Innes  (Echo Editor) 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

 4th December 2022 
Second Sunday of Advent 

Year A 
 

SUNDAY MASS TIMES 
 

St Augustine’s Church   
23 Commercial Rd Salisbury 
 Saturday   -      6:00pm 
 Sunday     -      9:00am & 7:00pm 
Polish Sunday     -      12 noon 
1st Sunday of Month  -      3:00pm (Filipino) 
2nd Sunday of Month -      10:30am (Italian) 
 

 
Holy Family Mass Centre:  
Shepherdson Rd Parafield Gardens  
                Sunday: - 10:30am  
 
St Finbar’s Church:  
Greencroft Road, Salisbury North  
                Sunday: - 9:00am       

 
RECONCILIATION 

Saturday after 9:30am Mass and 
before the 6:00pm Vigil Mass 

5:15pm - 5:45pm 
 

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

 

 

Advent 
 

Happy New Year!  The beginning of the season of Advent also marks the 
beginning of the Church’s new liturgical year.  Our Sunday Gospel readings will 
come from the Gospel of Matthew this year.  The season of Advent is a time of 
PREPARATION.  The liturgical colour reflects this: purple for preparation.  The 
Church gives us periods of preparation before the two most important feasts we 
celebrate; those of Easter and Christmas.  During the season of Advent, we are 
preparing for two things: the second coming of Christ at the end of time and the 
anniversary of his birth at Christmas. 
 

The readings over the last four weeks of the liturgical year speak of what will 
happen at the end of time.  Now we will see the readings during Advent focus on 
our longing for the promised Messiah, and to remain alert and ready for Christ’s 
second coming (the Parousia).  If you’re anything like me, my usual preparation 
for the commercial side of Christmas is frantic and last minute!  The season of 
Advent calls us to be the exact opposite!  The penitential nature of the season 
should instil in us the sense of preparing, quieting, and disciplining our hearts for 
the full joy of Christmas.  In this frantic pre-season of Christmas parties, shopping 
for the perfect present, and preparing a feast of food, we are asked to slow down 
and not have our focus completely on the things of this world, but also spend time 
with Jesus thinking about and preparing for the things of heaven. 
 

While not strictly belonging to the Mass itself, the Advent Wreath has appeared in 
our Churches to help us mark the weeks of Advent.  The wreath is made of 
evergreen foliage, signifying continuous life.  Different types of foliage have 
different symbolic meanings: the laurel signifies victory over persecution and 
suffering; pine, holly, and yew, immortality; and cedar, strength and healing.  Fruit 
or berries represent sweet blessings, while nuts and pinecones signify a future 
growth in sanctifying grace, and therefore new life.  Holly also has a special 
Christian symbolism, with the prickly leaves remind us of the crown of thorns.  
The circle of the wreath, which has no beginning or end, symbolizes the eternity of 
God, the immortality of the soul, and the everlasting life found in Christ. 
 

A new candle is lit for each week of Advent, with the traditional belief that each 
week represents one thousand years, with a total of four thousand years separating 
Adam and Eve, and the birth of Jesus.  The purple candles symbolize the prayer, 
penance, fasting and almsgiving undertaken during Advent, as well as royalty, as 
we prepare for the King of Kings to be born.  The rose candle is lit on the third 
Sunday, Gaudete Sunday, which is the Sunday of rejoicing, because we have 
reached the midpoint of Advent and are thus halfway through our penance and 
preparation.  The candles symbolize the expectation and hope of the first coming 
into the world of the Messiah and the anticipation of his second coming to judge 
the living and the dead.  The four candles are named the Prophet’s Candle (hope), 
the Bethlehem Candle (peace), the Shepherd’s Candle (joy), and the Angel’s 
Candle (love) respectively. 
 
Br Blake Crossley 

4  Tháng Mười  Hai 2022 
Chúa Nhật Thứ Nhì của Mùa Vọng 

Năm A 

Mùa Vọng  
Chúc mừng Năm Mới! Khởi đầu Mùa Vọng cũng đánh dấu sự bắt đầu một năm phụng vụ mới 
của Giáo Hội. Các bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật của chúng ta sẽ trích từ Tin Mừng Mát-thêu 
năm nay. Mùa Vọng là thời gian CHUẨN BỊ. Màu phụng vụ phản ánh điều này: màu tím để 
chuẩn bị. Giáo hội cho chúng ta thời gian chuẩn bị trước hai lễ quan trọng nhất mà chúng ta 
cử hành; của lễ Phục sinh và Giáng sinh. Trong Mùa Vọng, chúng ta đang chuẩn bị cho hai 
điều: Chúa Kitô đến lần thứ hai vào ngày tận thế và kỷ niệm ngày sinh của Người vào Lễ 
Giáng Sinh.  

Các bài đọc trong bốn tuần cuối cùng của năm phụng vụ nói về những gì sẽ xảy ra vào ngày 
tận thế. Bây giờ chúng ta sẽ thấy các bài đọc trong Mùa Vọng tập trung vào niềm khao khát 
của chúng ta về Đấng Mê-si-a đã hứa, và để luôn cảnh giác và sẵn sàng cho sự tái lâm của 
Chúa Giê-su Christ (Pousia). Nếu bạn giống tôi, thì sự chuẩn bị thông thường của tôi cho khía 
cạnh thương mại của Giáng sinh là điên cuồng và vào phút chót! Mùa Vọng mời gọi chúng ta 
hãy hoàn toàn ngược lại! Tính chất sám hối của mùa phải thấm nhuần trong chúng ta ý thức 
chuẩn bị, tĩnh lặng và kỷ luật tâm hồn để đón nhận niềm vui trọn vẹn của Lễ Giáng Sinh. 
Trước mùa Giáng sinh náo nhiệt này, mua sắm những món quà hoàn hảo và chuẩn bị một bữa 
tiệc thức ăn, chúng ta được yêu cầu sống chậm lại và không hoàn toàn tập trung vào những 
điều của thế gian này, mà còn dành thời gian với Chúa Giê-su để suy nghĩ về và chuẩn bị cho 
những điều trên trời. 

 Mặc dù không hoàn toàn thuộc về Thánh lễ, Vòng hoa Mùa Vọng đã xuất hiện trong các Nhà 
thờ của chúng ta để giúp chúng ta đánh dấu các tuần của Mùa Vọng. Vòng hoa được làm bằng 
lá thường xanh, biểu thị sự sống liên tục. Các loại lá khác nhau có ý nghĩa tượng trưng khác 
nhau: vòng nguyệt quế biểu thị chiến thắng trước sự ngược đãi và đau khổ; thông, nhựa ruồi 
và thủy tùng, sự bất tử; và tuyết tùng, sức mạnh và sự chữa lành. Trái cây hoặc quả mọng 
tượng trưng cho những phước lành ngọt ngào, trong khi quả hạch và quả thông biểu thị sự 
phát triển trong tương lai về ân điển thánh hóa, và do đó là sự sống mới. Holly cũng có một 
biểu tượng Kitô giáo đặc biệt, với những chiếc lá gai khiến chúng ta liên tưởng đến vương 
miện gai. Hình tròn của vòng hoa, không có điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc, tượng 
trưng cho sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, sự bất tử của linh hồn và sự sống vĩnh cửu được 
tìm thấy trong Đấng Christ. 

 Một ngọn nến mới được thắp sáng cho mỗi tuần của Mùa Vọng, với niềm tin truyền thống 
rằng mỗi tuần tượng trưng cho một nghìn năm, với tổng cộng bốn nghìn năm ngăn cách A-
đam và Ê-va, và sự ra đời của Chúa Giê-su. Những ngọn nến màu tím tượng trưng cho việc 
cầu nguyện, sám hối, ăn kiên và bố thí được thực hiện trong Mùa Vọng, cũng như hoàng gia, 
khi chúng ta chuẩn bị cho Vua của các Vua ra đời. Cây nến hoa hồng được thắp lên vào Chúa 
Nhật thứ ba, Chúa Nhật Vui Mừng, là Chúa Nhật của niềm vui, bởi vì chúng ta đã đến điểm 
giữa của Mùa Vọng và như vậy là đã đi được nửa chặng đường sám hối và chuẩn bị. Những 
ngọn nến tượng trưng cho sự mong đợi và hy vọng về lần đầu tiên đến thế giới của Đấng Cứu 
Thế và dự đoán về lần thứ hai của Ngài để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Bốn ngọn nến lần lượt 
được đặt tên là Ngọn nến của NhàTiên Tri (hy vọng), Ngọn nến Bethlehem (hòa bình), Ngọn 
nến của Mục Tử (niềm vui) và Ngọn nến của Thiên Thần (tình yêu).  

Brother Blake Crossley
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Alive Parafield Gardens 
Học Kỳ 4 2022 

Joachim (sáu tháng đến hai tuổi rưỡi) 

Mục đích học tập: Để khuyến khích ngôn ngữ diễn đạt của trẻ em. 

Tuần này trong phòng Joachim, bọn trẻ đã có nhiều cơ 

hội để thể hiện bản thân bằng nhiều cách khác nhau. 

Ngôn ngữ diễn đạt có thể bắt đầu thông qua những trải 

nghiệm có ý nghĩa như kích thích giác quan, nơi trẻ 

được hỗ trợ để khám phá và tham gia vào các hoạt động 

đọc viết sớm.  

 

 

 

Joseph (hai tuổi rưỡi đến ba tuổi rưỡi)   

Mục đích học tập: Tạo cơ hội cho trẻ em các khám phá mới và nâng cao giá trị của chúng đối 

với tất cả các sinh vật sống bao gồm vòng chu kỳ của thực phẩm (thức ăn thừa tái chế – xây 

dựng tính bền vững) và khám phá côn trùng mới (sâu và ốc sên). 
 

Dự án tìm hiểu về trang trại giun của chúng tôi đã 

bắt đầu mời gọi thêm những người học tò mò của 

chúng tôi mở rộng việc học của họ với sự nhiệt tình 

và ngạc nhiên. Những đứa trẻ trong Joseph hiện đã 

bắt đầu tiết kiệm trái cây vụn từ bữa ăn sáng và xếp 

hàng để cho giun ăn. Khi họ xếp hàng, sự phấn 

khích của họ tăng lên cho đến khi cái nắp được mở 

ra và những sinh vật quý giá của chúng ta chào đón 

những học viên rất tò mò của chúng ta. Nghiên cứu 

tiếp tục xa hơn một chút về cách những sinh vật nhỏ 

bé tuyệt vời này làm cho đất của chúng ta trở nên giàu có hơn để trồng trọt và canh tác những 

phế liệu thực phẩm bền vững của chính chúng ta.  
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Alive Parafield Gardens 
Học Kỳ 4 2022 

 

St Anne (ba tuổi rưỡi đến năm tuổi) 

Mục đích học tập: Để hỗ trợ sức khỏe của trẻ em khi chúng chuyển sang trường học  
vào năm 2023. 

 
Tuần này, trẻ em tại St Anne đã khám phá khái 
niệm về chân dung tự họa, trong đó nêu bật những 
điểm tương đồng và khác biệt của mỗi chúng ta. 
Chúng tôi bắt đầu quá trình này bằng cách thảo 
luận về các đặc điểm của chúng tôi (chẳng hạn 
như màu mắt và màu tóc) và các bộ phận khác 
nhau trên khuôn mặt của chúng tôi.  
 
Điều này chứng tỏ là một trải nghiệm vô cùng sâu 
sắc và hấp dẫn và thật tuyệt vời khi thấy từng đứa trẻ tự tin và sáng tạo tạo ra những bức chân 
dung của mình, mỗi đứa trẻ đều độc đáo và sáng tạo một cách tuyệt vời.  
 
 

Khái niệm đằng sau những bức chân dung tự chụp là để 
hỗ trợ trẻ em trở nên mạnh mẽ về mặt cảm xúc và có 
được ý thức về bản sắc đồng thời hiểu rằng chúng thuộc 
về nhiều cộng đồng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laura Yeend 
Preschool Teacher 
Co-Educational Leader 
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Alive Parafield Gardens 

Term 4 2022 

Joachim (sáu tháng đến hai tuổi rưởi) 

Kem xoài và đậu cardamon.  

Chúng tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi từ từ của các 
mùa! Khi thời tiết ấm áp hơn, những đứa trẻ ở Joachim 
đã nảy ra một ý tưởng lớn…  

Theo sở thích của bọn trẻ trong việc sử dụng cối và chày, 
chúng dự định đợi một ngày nắng đẹp và làm một số món 
kem xoài và đậu cardamon đông lạnh!  

Để bắt đầu, họ nướng vỏ quả bạch đậu  và cùng nhau thu hoạch những hạt màu đen tiết ra 
từ bên trong. Khi đã thu thập đủ, các em cho chúng vào cối và chày và nghiền chúng thành 
bột. Mọi thứ sau đó được xay nhuyễn trong máy xay sinh tố và bọn trẻ ăn nó vào bữa trà 
chiều vào Thứ Sáu như một món ngọt sảng khoái. 

Joseph (hai đến ba tuổi rưỡi)   

 
 
Mục đích học tập: Để hỗ trợ sự phát triển và tự điều chỉnh của trẻ em bằng cách tăng cường 
khả năng xử lý cảm giác của chúng.  
 
Việc học thông qua việc sử dụng các giác quan giúp trẻ có được khả năng nắm bắt kiến 
thức vững chắc và có được cái nhìn sâu sắc về khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của 
chính mình. 
 
Mỗi giác quan phát huy tác dụng kỳ diệu của nó theo 
nhiều cách khác nhau để giúp trẻ xây dựng kiến thức 
cộng với việc kích thích các tế bào não kết nối với nhiều 
cơ quan kết hợp trong cấu trúc vật lý để tạo ra hiệu quả 
học tập. 
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Alive Parafield Gardens 

Term 4 2022 

St Anne (ba tuổi rưỡi đến năm tuổi) 

 
Mục đích học tập: Để khuyến khích trẻ em quan tâm đến việc lên ý tưởng và sáng tạo bằng 
cách sử dụng vật liệu tái chế và các yếu tố của tư duy Thiết Kế và Công nghệ.  
 

Trong thời gian nhóm học vào hôm Thứ Hai, chúng tôi 
đã thảo luận về khái niệm 'lập kế hoạch' cho một dự 
án. Các nhà giáo dục đã nhận thấy rằng giai đoạn lập 
kế hoạch thường đến trước giai đoạn xây dựng và tự 
hỏi học viên của chúng ta đã có kiến thức gì về thiết kế 
và lập kế hoạch.  
 
Chúng tôi làm gương cho quy trình này bằng cách cho 
trẻ xem tài liệu và mời trẻ đưa ra ý tưởng để chia sẻ. 
Sau đó, chúng tôi đã chia nhỏ hai loại cần được xem 
xét trong quy trình cắt các vật liệu và phương pháp.  
 

Điều này đã hỗ trợ trẻ em lựa chọn cẩn thận các nguồn lực cần thiết để đưa sáng tạo của 
chúng vào cuộc sống, dẫn đến các dự án bền vững hơn nhiều và hỗ trợ phát triển tư duy 
bậc cao và giải quyết vấn đề trong suốt quá trình. 
 
 
Laura Yeend 
Preschool Teacher 
Co-Educational Leader 
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Hay-Fever 
Mùa xuân đã về và chúng ta đang gặp phải rất nhiều học sinh mắc chứng bệnh hayfever. Con 
quí vị có thể chưa bao giờ trải nghiệm cỏ khô cho đến bây giờ. Nếu con quí vị gặp phải tình 
trạng khô nước ở trường, chúng tôi sẽ quản lý việc này có thể bao gồm việc cung cấp khăn 
ướt để giảm bớt các triệu chứng. Điều này có thể không phải lúc nào cũng đủ để xoa dịu nỗi 
đau của họ. 

Quí vị có thể làm gì?  
Nếu con quí vị thường dùng thuốc, 
kể cả thuốc không kê đơn, chẳng hạn 
như thuốc kháng histamine, thuốc 
này có thể được thực hiện cho uống 
ở trường nếu Mẫu Thỏa thuận Thuốc 
đã được hoàn thành. Mẫu Thỏa thuận 
Thuốc có sẵn từ school website hoặc 
trước Văn Phòng Trường. 

Tất cả thuốc phải được đưa cho văn 
phòng trước để bảo quản an toàn. 
Chúng tôi quản lý theo mẫu thuốc 
bao gồm ghi nhật ký sự kiện và quí 
vị sẽ được thông báo qua SMS nếu 
thuốc này được cung cấp cho con quí 
vị ở trường.

https://www.holyfamily.catholic.edu.au/parent-resources/
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ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CỦA BẠN
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 uớt); 
* 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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How do I make new friends? How do 
I cope when my feelings are hurt? 
How do I solve problems and keep 
myself safe?

What’s The Buzz is an evidence-based program 
developed by Mark Le Messurier and Madhavi 
Nawana Parker. What’s the Buzz is a social, 
emotional literacy program which helps children 
!nd answers to all of these questions and more.

Join our OATS Therapists for a What’s the Buzz 
group.

For more information or to register your interest 
please contact 1800 953 001 or email  
NDIS@anglicaresa.com.au

Together we change lives.

What’s the Buzz?
Growing up can be hard work!

Outreach AnglicareSA 
Therapeutic Service (OATS)
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