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Mến gửi Quý Phụ Huynh, Gia Đình, Học Sinh và Nhân Viên,   

Thật là một cách tuyệt vời để kết thúc Học Kỳ 3 với một lễ kỷ 
niệm Lễ Tết Trung Thu tuyệt vời. 
 Mục đích của Lễ Hội là để mọi trẻ em thiết kế và chế tạo một 
chiếc đèn lồng.  
Cô Hồng và tôi đã đi xem từng lớp học và lắng nghe từng đứa 
trẻ mô tả khái niệm về chiếc đèn lồng mà chúng hình dung 
trong đầu và cách tạo ra nó. Các học sinh tiến hành giải thích 
quá trình biến cấu tạo tinh thần của họ thành một chiếc đèn 
lồng thực sự.  
Các em nhỏ vô cùng rành rọt và tự hào về những chiếc đèn 
lồng của mình, có thể quí vị cũng sẽ đánh giá cao điều đó.  

Nội thất mới cho các lớp học 
Điểm Nổi Bật của năm nay cho các em là việc cung cấp đồ nội 
thất hoàn toàn mới cho tất cả 25 lớp học. Các em yêu thích đồ 
nội thất mới, chất lượng cao, thân thiện và các giáo viên báo 
cáo rằng những bổ sung này đã có tác động tích cực đến việc 
học tập của học sinh.  
Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến kết quả học tập của học sinh trong Học Kỳ 4. 
Các em không có một phút để lãng phí và chúng tôi đang hướng tới sự phát triển đáng kể về khả năng đọc 
viết và làm toán trong thời gian còn lại của năm.  

Chúc các gia đình và nhân viên có một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời bên gia đình.  

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Chủ đề: Từ Hiệu Trưởng: Đồ chơi & Thiết bị Thể thao & Bãi Đậu Xe 

Các gia đình thân mến,  
Theo Chính sách của Trường rằng đồ chơi và thiết bị thể thao không được phép mang vào từ nhà. 
Trường cung cấp các thiết bị thể thao cần thiết cho giờ chơi. Đồ chơi và đồ chơi mềm là thứ gây 
mất tập trung và rủi ro trong lớp học. Xin vui lòng không cho phép mang những vật dụng này từ nhà 
đến trường. Sau sự cố 'suýt chút nữa' có tai nạn trong Bãi Đậu Xe sáng nay, tôi yêu cầu mọi người 
sử dụng Bãi đậu xe hết sức cẩn thận khi lái xe trong Bãi Đậu Xe. 
Điều này có nghĩa là: 

*  Lái xe chậm rãi và cẩn thận vào và ra khỏi chỗ đỗ xe; 
*  Lái xe với tốc độ 10km /giờ qua Bãi đỗ xe; 
*  Đưa người đi bộ từ ô tô đang đỗ của bạn đến thẳng lối đi bộ gần nhất bằng tuyến đường ngắn nhất;  
* Tuân theo các biển báo nhường đường và dừng lại; 
*  Không thả trẻ em ở Bãi đỗ xe bên ngoài hoặc bên trong;  
*  Cư xử lịch sự với những người đang cùng xử dụng trong mọi lúc;  
*  Chúng ta là một cộng đồng.  

Trân trọng, 
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 

  
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens SA 5107 
T: 08 8250 6616 
www.holyfamily.catholic.edu.au 

Bản sao của Email được gửi vào Thứ Hai, ngày 13 Tháng 9 năm 2021 lúc 11 giờ 38 phút 
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2022 SENIOR JUMPER 
 
Dear Parents/Carers 
 
Orders are now being taken for the Senior Jumper for 2022 which will cost $70.  These jumpers will 
be black with the words “SENIOR 2022” embroidered under the logo. 
 
Orders must be received strictly by Friday 15th October 2021 with full payment of $70 required upon 
ordering.  Only students whom have placed and paid in full their order by this date will receive their 
jumpers at the start of the 2022 year.  The sizing is the same as the current red jumper. 
 
The Senior Jumper is a compulsory uniform item for all Year 6 students in 2022.  The 
students are proud to wear their Senior Jumper.  Please ensure payment is made by the 
due date to avoid disappointment. 
 
 
 
 
 
This jumper cannot be worn with the sports uniform; the winter sports jacket will still be 
required. 
 
KERRY WHITE 
PRINCIPAL 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2022 SENIOR JUMPER 
 
Name:   Class:   
 
Sizes:  
 
 
Cost: $70 – required upon ordering due by Friday 15th October 2021 
 
 
Signed:______________________________________ 
 (Parent/Caregiver) 
 

PLEASE RETURN ORDER WITH $70 PAYMENT TO THE SCHOOL OFFICE NO LATER THAN FRIDAY 15TH OCTOBER 2021 
 

OFFICE USE ONLY 

Date Received  Payment Paid  

 

10 12 14 16 18 20 22 

Due to COVID concerns and delays, orders need to be 
placed early.  As a result of Covid, orders placed after 

the due date may result in students missing out. 

Kính gửi các bậc Phụ Huynh / Người Giám Hộ 

Đơn đặt hàng hiện đang được thực hiện cho Senior Jumper cho năm 2022 với giá 70 đô la. Những áo lạnh 
này sẽ có màu đen với dòng chữ “SENIOR 2022” được thêu dưới logo.  

Đơn đặt hàng phải được nhận đúng vào Thứ Sáu, ngày 15 Tháng Mười  năm 2021 với khoản thanh toán 
đầy đủ 70 đô la được yêu cầu khi đặt hàng. Chỉ những học sinh đã đặt và thanh toán đầy đủ đơn hàng 
trước ngày này mới nhận được áo lạnh vào đầu năm 2022.  
Kích thước giống như áo lạnh  màu đỏ hiện tại.  

Áo lạnh đen là trang phục bắt buộc cho tất cả học sinh Lớp 6 vào năm 2022.  
Học sinh tự hào khi mặc Áo Lạnh cho cấp lớp cuối cùng của họ tại trường . Xin hãy đảm bảo chi phí 
được trả tính ngày hết hạn để tránh thất vọng.  

CHỈ D
ÀNH CHO 

CÁC HỌ
C SINH 

LỚP 5

Xin lưu ý rằng áo lạnh này không thể mặc cùng với đồng phục thể thao; áo khoác thể thao mùa 
đông vẫn sẽ yêu cầu để mặc.  

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG  
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CATHOLIC SCHOOLS MUSIC FESTIVAL Trình Diễn ngày 20 Tháng Chín (từ 7.30 tối-9.15 tối) vé 
bán tại  www.ticketek.com.au 

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ 3 Thứ Sáu 24 Tháng Chín (3 giờ chiều)

NGÀY ĐẦU CỦA HỌC KỲ 4 Thứ Hai 11 Tháng Mười (8.50 sáng)

SACPSSA TENNIS Thứ Hai 18 Tháng Mười

TRẠI CỦA CÁC LỚP 5 Thứ Hai  25 Tháng Mười đến Thứ Tư 27 Tháng Mười

http://www.ticketek.com.au
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Trong Học Kỳ 
4 đồng phục 
Mùa Hè cần 
được mặc 

cùng với mũ 
của trường. 

Đồng Phục Mùa Hè cho Nữ 
Áo Đầm của Holy Family 

Vớ trắng tới mắc cá của HF

Đồng Phục Mùa Hè cho Nam 
Áo sơ mi sọc ngắng tay của HF
Quần short đen với phù hiệu HF

Vớ đen 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 sáng

Giờ Mở Cửa Trong Dịp Hè 

Thứ Năm 7 Tháng Mười


1 giờ trưa đến 3 giờ chiều

Đồng phục Thể Thao Nam & Nữ 
Áo thun sọc của HF

Quần ngắn có sọc của HF
Vớ trắng tới mắc cá của HF
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SUPPORT US & BUY NOW

https://au.entdigital.net/orderbooks/162v442?utm_campaign=2021-020921-fundraiser-upgrade-au&utm_source=cheetah&utm_medium=email&cid=58022&mid=535129906&tp=i-1NGB-78-F5q-aDLjW-22-3nh-1c-aDJPI-l6Unv3ou7F-1HZFx9
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Assemblies
Học Kỳ 3 Trình Bày
Week 9 RCD
Week 10 RTJ & 56MS Moon  

Lễ Tết Trung Thu

Học Kỳ 4 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 3HS & RMR
Week 3 3JH & RPN
Week 4 2JW & 4RG
Week 5 2CZ & 4MB
Week 6 Music Assembly
Week 7 Sports Assembly
Week 8 Carols Night
Week 9 Year 6 Graduation
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Thánh Matthew  

Thứ Ba tới, ngày 21 Tháng Chín là Lễ Thánh Matthew. Người ta biết rất ít về Thánh Ma-thi-ơ, ngoại trừ việc 
ngài sinh ra ở Galilê. Ông làm công việc thu thuế, vốn là một nghề bị ghét vào thời Chúa Giê-su Christ. Theo 
Phúc âm, Ma-thi-ơ đang làm việc tại một quầy thu gom ở Ca-phác-na-um thì Đấng Christ đến với ông và yêu 
cầu, "Hãy theo ta." Ma-thi-ơ đã đáp lại lời kêu gọi và trở thành môn đồ của Đấng Christ.  

Từ Ma-thi-ơ, chúng ta biết về Cuộc đời, Câu chuyện Phép lạ và Lời dạy của Đấng Christ qua Phúc Âm của 
ngài. Sách của ông là sách đầu tiên trong số bốn sách Phúc Âm trong Tân Ước được viết vào khoảng năm 41 
và 50 Sau Công Nguyên. Ông viết sách bằng tiếng A-ram với hy vọng rằng lời tường thuật của mình sẽ thuyết 
phục đồng loại rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si và rằng vương quốc của Ngài đã được hoàn thành theo cách 
thuộc linh.  

Người ta cho rằng ông đã khởi hành đến các vùng đất khác để thoát khỏi sự đàn áp vào khoảng sau năm 42 
SCN. Theo nhiều truyền thuyết khác nhau, ông đã chạy trốn đến Parthia và Ba Tư, hoặc Ethiopia. Không có gì 
được ghi lại về sự ra đi của Ma-Thi-Ơ. Chúng ta không biết ông chết như thế nào, cái chết của ông là tự nhiên 
hay ông đã tử vì đạo. Matthew là một nhân viên thu thuế và do đó là vị thánh bảo trợ của các chủ ngân hàng.  

Từ Catholic Online.  

Michael Urdanoff
APRIM

TIN TỪ 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  
  Fr Francis Trinh Van Phat (in residence) 
  Deacon Arturo Jimenea  
  (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 
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 
  Diane Innes  (Echo Editor) 
  Email:   parishbulletin@salcath.org.au 
 

19th September 2021 
25th Sunday in Ordinary Time - Year B 

  

SUNDAY MASS TIMES 
 

St Augustine’s Church   
(no booking needed) 

 23 Commercial Rd Salisbury 
 Saturday – 6.00pm 
 Sunday -     9.00am & 7.00pm 
Polish Sunday  -   12 noon 
1st Sunday of Month - 3.pm (Filipino) 
2nd Sunday of Month - 10.30am (Italian) 
 

Holy Family Mass Centre:  
(no booking needed) 

     Shepherdson Rd Parafield Gardens  
                Sunday: - 10:30am  
St Finbar’s:  

(no booking needed) 
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 HOLY GUARDIAN ANGELS 
 

I once had a colourful holy picture given to me on my first communion. It 
depicts two children about to cross over a perilously dangerous bridge with 
their Guardian Angel looming over them, guiding and protecting them from 
harm.  
 
The existence of angels is not just a tale for children. For us, belief in the 
angels is part of our faith. 
 
Our belief in a personal Guardian Angel comes from scripture: “For he will 
give his angels charge of you to guard you in all ways. On their hands they 
will bear you up, lest you dash your foot against a stone.” (Ps 91: 11-12) and 
“He [Tobit] went out and found the angel Raphael standing in front of him; 
but he did not perceive that he was an angel of God.” (Tb 5:1-12:12:22) 
 
Traditional devotion to angels developed with the birth of monasticism in 
the 1500’s. The church has continued the tradition by its teachings at 
various Church Councils. (4th Lateran Council 1215; 1st Vatican Council 
1870; 2nd Vatican Council 1964). Church teaching is that we have a 
personal Guardian Angel from “infancy to death ... .” (CCC para 336). It 
was St Basil the Great who said, “Beside each believer stands an angel as 
protector and shepherd leading [them] to life.”  
 
Do you remember this prayer? 
 ‘Angel of God my Guardian dear, to whom God’s love commits me here. 
Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen’.  
 
I think it was St Padre Pio who called his Guardian Angel, “my friend since 
infancy....” Perhaps when we are safe in our heavenly abode, we will learn 
of the many ways that our Guardian Angel has helped and protected us 
during our life on earth.  
 
So then, may we thank God daily for our Guardian Angel in our life as we 
pray, “Guardian Angel [Luke], protect and guide me, show me how to serve 
God even as you guide me, so that I may always glorify the Father, Son, 
Holy Spirit: the Holy Trinity, one God. Amen.” 
 
Does your Guardian Angel have a name? Go on, ask!  
 
Just a thought......      
 

Jeffrey J Wright 
19 Sept 2021 

THIÊN THẦN HỘ MỆNH 

Tôi đã từng có một bức tranh thánh đầy màu sắc được tặng cho tôi trong lần rước lễ 
đầu tiên. Nó mô tả hai đứa trẻ sắp băng qua một cây cầu nguy hiểm đầy nguy hiểm 
với Thiên Thần Hộ Mệnh của họ lờ mờ bên họ, hướng dẫn và bảo vệ họ khỏi sự 
nguy hại. 

Sự tồn tại của các thiên thần không chỉ là một câu chuyện dành cho trẻ em.  
Đối với chúng ta, niềm tin vào thiên thần là một phần của đức tin của chúng ta. 

Niềm tin của chúng ta về một Thiên Thần Hộ Mệnh cá nhân đến từ thánh thư: "Vì 
Ngài sẽ giao cho các thiên thần của mình trách nhiệm bảo vệ bạn theo mọi cách. Trên 
tay họ sẽ chịu đựng bạn, kẻo bạn sẩy chân vào đá. " (Thi 91: 11-12) và “Người 
[Tobit] đi ra ngoài và thấy thiên thần Raphael đang đứng trước mặt người; nhưng 
ông đã không nhận thức rằng đó là một thiên thần của Đức Chúa Trời. ” (Tb 5: 1-12: 
12: 22)  

Sự sùng kính truyền thống đối với các thiên thần được phát triển cùng với sự ra đời 
của chủ nghĩa tu viện trong những năm 1500. Nhà thờ đã tiếp tục truyền thống bằng 
những lời dạy của mình tại các Hội Đồng Giáo Hội khác nhau. (Công đồng Lateran 
thứ 4 năm 1215; Công đồng Vatican 1 Năm 1870; Công Đồng Vatican 2 năm 1964). 
Giáo huấn của Giáo hội là chúng ta có một Thiên thần Hộ mệnh cá nhân từ “trẻ sơ 
sinh đến khi chết….” (CCC đoạn 336). Nó St Basil Đại đế đã nói, "Bên cạnh mỗi tín 
đồ là một thiên thần như người bảo vệ và người chăn dắt [họ] đến sự sống. ”

Bạn có nhớ lời cầu nguyện này không? 
‘Thiên thần của Chúa Thần Hộ mệnh thân yêu của tôi, người mà tình yêu của Chúa 
giao tôi ở đây. Bao giờ ngày này ở bên tôi, để chiếu sáng và bảo vệ, để cai trị và 
hướng dẫn. Amen '. 

Tôi nghĩ chính Thánh Padre Pio đã gọi Thiên thần Hộ mệnh của mình, “bạn của tôi 
kể từ khi trẻ sơ sinh .... ”Có lẽ khi chúng ta an toàn trong nơi ở trên trời, chúng ta sẽ 
học được trong số nhiều cách mà Thiên thần Hộ mệnh của chúng ta đã giúp đỡ và 
bảo vệ chúng ta trong cuộc sống của chúng ta trên trái đất. 

Vì vậy, chúng ta có thể cảm tạ Chúa hàng ngày vì Thiên thần Hộ mệnh của chúng ta 
trong cuộc sống của chúng ta như chúng ta cầu nguyện, “Xin Thiên thần hộ mệnh 
[Luke], bảo vệ và hướng dẫn tôi, chỉ cho tôi cách phục vụ Đức Chúa Trời ngay cả 
khi Ngài hướng dẫn con, để con luôn tôn vinh Cha, Con,Thánh Thần: Chúa Ba Ngôi, 
là một Thiên Chúa. A-men. ”

Thiên thần Hộ mệnh của bạn có tên không? Hãy hỏi! 

Chỉ là một suy nghĩ …… 

Jeffrey J Wright  
19 Tháng Chín 2021  

19 Tháng Chín 2021 
CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN LẦN 25 - NĂM B
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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 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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 2 0 2 1 / 2 2  J U N I O R

B A S E B a l L
&  T E E B A L L

NDBC - Walkleys Park, Fairfax Road, Ingle Farm

Email: ndbcjuniors@outlook.com       @ndbaseballclub

Northern Districts Baseball Club

C O M E  &  T R Y  D A Y S

SUNDAYS 1pm      

Aug 22 & 29 
Sep 12 & 19

T-Ball 4 years +  |  U9 Peewee  |  U11  |  U13  |  U15

F R E E   new & existing players welcome
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