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Thông Điệp Phục Sinh của Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô 2019 

Đối với sự sáng tạo chờ đợi với mong muốn 
háo hức về việc tiết lộ con của Thiên Chúa. 
 
Mỗi năm, thông qua Nhà Thờ, Thiên Chúa cho chúng ta 
mùa vui này khi chúng ta chuẩn bị cử hành sự mầu nhiệm 
vượt qua với tâm trí và trái tim được đổi mới. Chúng ta 
nhớ lại những sự kiện vĩ đại đã mang đến cho chúng ta 
cuộc sống mới trong Đấng Christ. Chúng ta có thể đã có 
cuộc hành trình hoạt động trong cuộc sống trần gian của 
chúng ta, đó là một quá trình năng động bao trùm lịch sử 
và tất cả sự sáng tạo. Như Thánh Phao Lô đã nói, “muôn 
vật ước ao , nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa 
Trời được tỏ ra “(Rôma 8:19). 
 
Lễ kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô, đỉnh 
cao của năm phụng vụ, kêu gọi chúng ta hàng năm để 
thực hiện một hành trình chuẩn bị, theo hiểu biết, đó là 
một món quà vô giá của Thiên Chúa. Con đường đến với 
lễ Phục Sinh đòi hỏi chúng ta phải làm mới khuôn mặt và 
tấm lòng của mình là Kitô hữu thông qua sự ăn năn, cải 
biến và tha thứ. 
Hơn nữa, chúng ta tái khám phá niềm vui kế hoạch của 
Chúa về sự sáng tạo cho mỗi chúng ta, đó là yêu thương 
Ngài, anh chị em và toàn bộ những người trên thế giới, và 
tìm thấy trong tình yêu này, hạnh phúc thực sự của chúng 
ta. Chúng ta hãy chào đón chiến thắng của Đấng Christ 
Christ về tội lỗi và cái chết vào cuộc sống của chúng ta và 
tỏa ra sức mạnh biến đổi của nó cho tất cả các tạo vật. 
 
 LỊCH TRÌNH CHO MÙA CHAY/PHỤC SINH 2019 
 
* 11 THÁNG TƯ NĂM 2019: Chương trình Sám Hối 
trong Mùa Chay 
7:30 tối , Nghi thức Sám Hối và Hòa Giải Cá Nhân 
* 13-14 THÁNG TƯ NĂM 2019: CHÚA NHẬT LỄ LÁ SỰ 
THỐNG KHỔ CỦA CHÚA  
[Thời gian thánh lễ bình thường - tuy nhiên, vui lòng 
đến nhà thờ sớm, ít nhất 15 phút trước khi bắt đầu 
thánh lễ theo lịch trình, để ban phước lành cho Lễ Lá] 

 
6:00 tối Chúa Nhật Lễ Vọng (Thứ Bảy) 
 (Tiếng Anh) Nhà thờ St Augustine 
9:00 sáng Thánh Lễ (tiếng Anh) Nhà thờ St Augustine 
10:30 sáng Thánh Lễ (tiếng Ý) Nhà thờ Thánh 
Augustine 
Thánh lễ 12 giờ trưa (tiếng Ba Lan) 
7:00 tối Thánh Lễ (tiếng Anh) Nhà thờ St Augustine 
9:00 sáng Thánh Lễ (tiếng Anh) Nhà thờ St Finbar 
10:30 sáng Thánh Lễ (tiếng Anh) Trung Tâm Holy 
Family 
 
* 15 THÁNG TƯ NĂM 2019: THỨ HAI CỦA TUẦN 
THÁNH  
6:00 tối Thánh Lễ Chrism, Nhà thờ St Francis 
 
* 18 THÁNG TƯ NĂM 2019: THỨ NĂM LỄ THÁNH 
7:30 tối Thánh Lễ Bữa Tiệc của Chúa (Rửa Chân cho 
Môn đồ) 
Nhà Thờ St Augustine 
 
* 19 Tháng Tư năm 2019: THỨ SÁU THƯƠNG KHÓ 
11:00 Các trạm của THÁNH GIÁ – tại Nhà Thờ St 
Augustine  
11:00 Các Trạm Thánh Giá - Tại Trường Holy Family 
3:00 chiều Kỷ Niệm về sự THỐNG KHỔ của Chúa tại 
Nhà Thờ  St Augustine 
7:30 tối qua CÂY THÁNH GIÁ (tiếng Ý), Nhà thờ St 
Augustine 
 
* 20 THÁNG TƯ NĂM 2019: THỨ BẢY THÁNH 
12:00 trưa Thánh Lễ Phục Vụ Thứ Bảy Tuần Thánh 
‘Phước lành Bánh Phục Sinh 
(Ba Lan), Nhà thờ St Augustine 
7:30 tối Lễ Vọng Phục Sinh, Nhà thờ Thánh Augustinô 
 
* 21 THÁNG 4 NĂM 2019: ĐÔNG NĂM 
9:00 sáng Thánh lễ Phục sinh (tiếng Anh) Nhà thờ St 
Augustine 
10:30 sáng Thánh lễ Phục sinh (tiếng Ý) Nhà thờ St 
Augustine 
12:00 trưa Thánh lễ Phục sinh (Ba Lan) Nhà thờ thánh 
Augustinô 
 
** Không có 7:00 tối Thánh lễ tại Nhà thờ St 
Augustine ** 
 
9:00 Thánh lễ Phục sinh (tiếng Anh) Nhà thờ St Finbar 
10:30 sáng Thánh lễ Phục sinh (tiếng Anh) Trung tâm 
thánh lễ gia đình 
 
* 22 THÁNG 4 NĂM 2019: M EI THÁNG 
Thánh lễ chiều (Ba Lan) Nhà thờ St Augustine

Michael Urdanoff
APRIM

TIN TỪ APRIM
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T20 CRICKET
Leanne, Nick và Daniel rất tự hào về tất cả các học sinh đã tham dự lễ hội cricket T20 vào Thứ Sáu ngày 29 Tháng Ba 
năm 2019. 

Trường chúng ta có số lượng người tham gia lớn nhất và mỗi học sinh yêu thích từng phút trong ngày. Để đưa nó vào viễn 
cảnh, HFCS đã lấy 6 đội ngày hôm nay (5 nam và 1 nữ) so với 1 hoặc 2 từ các trường khác. 
Họ đại diện cho bản thân và nhà trường một cách đáng ngưỡng mộ và kết quả đã họ  tự chăm sóc bản thân. Chúng tôi đã 
đặt tốt trên bảng ghi được nhiều lần chạy và lấy rất nhiều điểm. 

Một đề cập đặc biệt phải được thực hiện cho một số màn trình diễn nổi bật. 

Đội nam đã hoàn thành top bằng nhau và chỉ bỏ lỡ tổng cộng 60 lần chạy trong ngày. 

Đội nữ đã hoàn thành top và lấy ra một ngày để kiếm cho họ một chuyến đi đến Adelaide Oval cho trận chung kết tiểu 
bang ( chiến thắng trở lại.) 

Cầu thủ đáng giá nhất trong ngày - Eric Tran 
Không chỉ đối với một số kỹ năng cricket tuyệt vời, mà mỗi đội có một đội trưởng. Wow, Eric không chỉ xuất sắc trong 
vai trò này mà còn đảm nhận vai trò quản lý đội và đảm bảo họ đến đúng giờ trong các trò chơi và mọi người đều có một 
trận đấu và chơi bowling công bằng. 
Chúng tôi có thể giữ nụ cười trên khuôn mặt của chúng tôi và các học sinh cũng thể !! 
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TẠM HOÃN 

Vì Thời Tiết Khắc Nhiệt 
Thật không may, Ngày Thể thao của chúng tôi 
đã bị hủy vào ngày do điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt. Chúng tôi sẽ tổ chức trở lại vàmột ngày 
mới.

TRAVERS Mathewos and Celine

O’SULLIVAN Eric and Grace

FRANKLIN Solomon and Thao

O’LOUGHLIN Liam and Yshi

Xin xem nơi  

này để biết 

thêm chi tiết

NGÀY THỂ THAO 2019

Trưởng Đội Thể Thao cho 2019
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NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ 1 Thứ Sáu 12 Tháng Tư lúc 3 giờ chiều

NGÀY BẮT ĐẦU CỦA HỌC KỲ 2 Thứ Hai 29 Tháng Tư lúc 8:50 sáng

TRẠI CỦA LỚP 6 - 5/6AE, 5/6ND, 5/6NP Thứ Hai 29 Tháng Tư đến 1 Tháng Năm

TRAỊ CỦA LỚP 6 - 5/6HM, 5/6HS, 5/6BM Thứ Tư 1 Tháng Năm đến 3 Tháng Năm

Nhắc Nhở: 
Tiền trại cần phải 
đóng trước khi  đ
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CUỘC THI QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC 2019 
 

Nếu quí vị muốn con em quí vị tham gia ICAS - Cuộc Thi Quốc Tế và Đánh Giá cho Các Trường Học 2019, 
xin điền vào mẫu dưới đây. Vui lòng gửi lại mẫu đăng ký cho văn phòng trường với lệ phí cho cuộc thi trể nhất 

vào Thứ Sáu ngày 29 Tháng Ba năm 2019. 
 

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

 
Tôi cho phép con tôi được tham gia ICAS - Cuộc Thi Quốc Tế và Đánh Giá, năm 2019. 

 
 

Tên Học Sinh: ______________________________________________ 
 
Lớp: _______________ 
 
Cấp Lớp: _______________ 
 
Tên Phụ Huynh:   ______________________________________________ 
 

 Môn Thi Ngày Thi Lệ Phí 

 Digital Technologies Thứ Ba 3 Tháng Chín $14.50 

 Science Thứ Năm 5 Tháng Chín $14.50 

 Spelling Thứ Năm 12 Tháng Chín $14.50 

 English Thứ Ba 17 Tháng Chín $14.50 

 Mathematics Thứ Năm 19 Tháng Chín $14.50 

 
 

Đăng Ký và trả lệ phí có thể hoàn thành thông qua 
 ứng dụng QKR. 
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 MOTHERS DAY 12th May

Mothers Day Raffle 
WIN a Beautiful Gift Bag 

Tickets available NOW 
Front Office or Online at 

Raffletix

Mothers Day Stall

Friday 10th of May                             


Gifts .50c to $6

RaffletixClick Here

NGÀY LỄ MẪU THÂN

GIAN HÀNG CHO NGÀY LỄ MẪU THÂN 

Thứ Sáu 10 Tháng Năm 
Quà có giá từ 50 xu - $6

https://www.raffletix.com.au/?ref=ttv3y
https://www.raffletix.com.au/?ref=ttv3y
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"The Entertainment Membership is great value. With lots of instant savings. It more than outweighs the price. There is something for 
everyone – casual and fine dining, adventure and family activities. I couldn't live without it. Plus, I get to support a good cause.” – 
Zana B. Sydney

CLICK HERE
TO SUPPORT US NOW.

 

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!
Holy Family Catholic School

Ros
08 82506616

ros.maguire@holyfamily.catholic.edu.au

Sự hỗ trợ của bạn thực sự giúp gây quỹ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi rất vui mừng được thông báo cho bạn về phần thưởng 
đặc biệt Ưu đãi dành cho thành viên giải trí Early Bird , dành cho những người ủng hộ trung thành.

Đặt trước cho 2019 | Thành viên giải trí 2020 và nhận ưu đãi tiền thưởng bạn có thể sử dụng ngay!

mailto:ros.maguire@holyfamily.catholic.edu.au
http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
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LỆ PHÍ HỌC
Chúng tôi gửi về  hóa đơn học phí cho mỗi học kỳ. Các khoản phí 
này phải được thanh toán đầy đủ trước khi kết thúc thời hạn học kỳ.

Chúng tôi cung cấp nhiều phương thức thanh toán bao gồm EFT, 
Tiền mặt, Cheque, Trả trực tiếp, Centrepay.

Bây giờ là thời điểm thực sự tốt để xem xét các khoản phí của quí vị 
để xác định xem các khoản phí của quí vị có đang đi đúng hướng hay 
không.  Quí vị có thể yêu cầu một chứng từ bất cứ lúc nào để được 
in hoặc gửi qua email cho quí vị.

Xin vui lòng đến và nói chuyện với nhân viên thân thiện của chúng tôi nếu quí vị cần tổ chức sắp xếp thanh 
toán, tăng tiền trả nợ hoặc dành thời gian với Thủ Quỹ của chúng tôi để thảo luận thêm về nhu cầu của quí 
vị..
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PHÒNG BÁN. ĐỒNG PHỤC 
Đồng phục mùa đông phải được mặc trong Học Kỳ 2 & 3, và hiện tại đang có bán tại Phòng Bán 
Đồng Phục. 

Đồng Phục mùa đông như sau: 

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

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

THỂ THAO: (Nam & Nữ) 
Quần dài có sọc của Holy Family; 
Áo khoát có zip của Holy Family zip (optional); 
Áo thun thể thao có sọc của Holy Family; 
Vớ trắng có sọc của Holy Family. 

Đồng phục cũ 
Chỉ đồng phục trong tình trạng còn tốt mới được chấp nhận để bán trong Phòng Bán Đồng Phục. 

Các mặt hàng bị ố, đánh dấu, rách, vá, sờn, phai màu hoặc hư hỏng theo bất kỳ cách nào không thể 
được chấp nhận để bán. Bất kỳ mặt hàng nào không phù hợp để bán sẽ được xử lý hoặc cung cấp 
cho Văn Phòng cho các học sinh nếu phù hợp.

GIỜ MỞ CỬA TRONG HOLIDAY 

Thứ Năm 18 Tháng Tư - 1 giờ trưa - 3 giờ chiều
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Holy Family Playgroup  
Every Thursday 9am - 11am, Everyone is welcome    

Come and join us making friends, exploring, experimenting, gardening, cooking and creating 

Phone: 8250 6616 Email: kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

Nhóm Chơi tại Holy Family

Mỗi Thứ Năm từ 9 đến 11 Giờ Sáng, chào đón tất cả mọi người 

Đến và tham gia cùng chúng tôi để kết bạn, khám phá, thử nghiệm, làm vườn, nấu ăn và sáng tạo

Điện thoại: 82506616 Email: kelly.jphnston@holyfamily.catholic.edu.au
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Assemblies
Học Kỳ 2 Trình Bày

Tuần 1
Tuần 2 Leaders
Tuần 3 R/1GC & R/1TD
Tuần 4 R/1NS & R/1MP
Tuần 5 Mission Week
Tuần 6 R/1MS & R/1EQ
Tuần 7 R/1MC & R/1EN
Tuần 8 Sustainable Development 

Goal Sharing
Tuần 9 Catholic Identity Day
Tuần 10 Music
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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 address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob Msfs  PP 
  Fr Saminathan (Sam) Arockiasamy  
  Fr A Vimalraj 
  Deacon Arturo Jimenea  
  (For emergencies after office hours, 
  please phone 8258 2314, and use    
  the mobile number provided) 

 

Parish Sacrament Program: 
Louise Svensdotter (Coordinator) 
Diane Innes (Pastoral Assistant) 
Sacrament Program direct line:  
8281 9603    salcath3@tpg.com.au 

  

  Parish Faith Formation: 
Joan Young 8258 2314  
salcath@tpg.com.au 
 

Children’s Liturgy of the Word: 
Louise Stevens (Coordinator) 
8258 2314  
salcath10@tpg.com.au 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 

Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay 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 

     

14141414THTHTHTH    APRIL 2019APRIL 2019APRIL 2019APRIL 2019    
    

 PALM SUNDAYPALM SUNDAYPALM SUNDAYPALM SUNDAY    
OF THE PASSION OF THE LORDOF THE PASSION OF THE LORDOF THE PASSION OF THE LORDOF THE PASSION OF THE LORD    

 

(YEAR C) 

SUNDAY MASS TIMES 
Orario delle Messe 

 

St. Augustine’s:   23 Commercial Rd,  
  Salisbury                                                            

       Saturday:  6.00pm Vigil 
             Sunday:    9.00am 

   12:00noon (Polish) 
   7.00pm    

1st Sunday of Month at 3:00pm  
                              (Filipino Community) 
2nd Sunday of the month at 10.30am 
     (Italian)   

            
St. Finbar’s:         Greencroft Road,  

  Salisbury North   
       Sunday:  9:00am 

 

Holy Family:        Shepherdson Rd,    
     Parafield Gdns  

            Sunday:    10:30am  
 

RECONCILIATION TIMES 
 

Saturday from 11:30am & 
also before Vigil Mass 5:15pm-5:45pm 

 

Parish website: http://salcath.freehostia.com 
http://salcath.freehostia.com 

 

Why do we celebrate Palm Sunday?Why do we celebrate Palm Sunday?Why do we celebrate Palm Sunday?Why do we celebrate Palm Sunday?    
 

We might have watched celebrities and stars walking down the red carpet to 
screaming fans and the flashes of cameras.  Now against this backdrop if you imagine 
Jesus riding a donkey up a dusty road covered in palm branches, into an ancient city, 
it may mean nothing to us. Yet, for the people of Israel the symbol that Jesus 
represented was far more powerful than we imagine.  Traditionally we are told this is 
the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. Maybe we need to do a reality check as 
to what was happening.  
 

Jerusalem was an occupied city, and there was constant threat to life, liberty, 
traditional ideals and religious freedom of people. When Jesus rode into Jerusalem the 
crowds didn’t sing their hosannas and wave their palm branches because they were 
so incredibly captivated by Jesus’ message of love and eternal life. For them, the 
Messiah was coming to raise up an army, and with the help of God, Rome would be 
defeated. There is no more place for the pagan tales of Rome in Israel. Israel was 
looking forward to this political victory and, when the Messiah walked into Jerusalem 
that day riding on a donkey they knew this was big. 

 

They just didn’t know what “big thing” Jesus had in mind. In a matter of five 
days he would end up being a great disappointment to all those who had laid so many 
expectations upon him.  He went anyway.  It is quite interesting to note that Jesus had 
a strange career graph unlike most of us. We all begin low and build on our career.  
Jesus had successful ministry and fanfare early in his career.  He had people waiting 
for him wherever he went. But as the days went by the numbers dwindled and 
towards the final stage of his ministry there were only a handful who ran away as he 
was captured. If Jesus approached life like most of us, he’d be crushed- from all the 
rejection and persecution he experienced.  Five days after he entered Jerusalem he 
was captured and nailed to the cross, and everyone told that Jesus was talented and he 
had so much potential, but ended a disappointment. If the story of Jesus had ended 
there it could have been a shame, but it did not; three days later the disappointment 
walked out of a tomb claiming victory over conspiracy and death; since then, the 
world is not the same anymore. That is why we celebrate Palm Sunday.  
 

Brené Brown, in her book, Daring Greatly talks about how creativity and 
living fully requires vulnerability. If we’re going to do great things, then we need to 
be willing to dare to bear risk: risk of failure, risk of disappointing others, the risk of 
disappointing ourselves. If we are afraid to risk failure and disappointment then we 
are not going to accomplish anything. Jesus risked entry into Jerusalem against the 
warnings of his close friends.  Palm Sunday invites us to dare to take risk like Jesus; 
to walk into situations and circumstances that are ostensibly failures and 
disappointments, but deep down the path to victory. Look within to see what is our 
Jerusalem? It could be an addiction, lack of discipline, not willing to work on a key 
relationship or our habit of procrastination. Most of us are worried as to ‘what if I try 
and fail? Jesus was not worried about that.  May all of us have the courage to walk 
into Jerusalem’s of our lives.  
 

Holy Week Blessings,  
 
 

Fr. Shibu Jacob Msfs 
 

 

Tại sao chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Nhật Lễ Lá? 
Chúng ta có thể đã xem những người nổi tiếng và các ngôi sao bước xuống thảm đỏ để 
người hâm mộ la hét và đèn chiếu của máy ảnh. Bây giờ chống lại bối cảnh này nếu bạn tưởng 
tượng Chúa Giêsu cưỡi lừa trên một con đường bụi bặm phủ đầy cành cọ, vào một thành phố cổ, 
nó có thể không có ý nghĩa gì với chúng ta. Tuy nhiên, đối với người dân Israel đây là biểu tượng 
mà Chúa Giêsu đại diện sự mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Theo truyền thống, 
chúng ta nói rằng đây là sự chiến thắng của Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Có lẽ chúng ta cần 
phải kiểm tra thực tế như những gì đã xảy ra. 
 
Jerusalem là một thành phố bị chiếm đóng, và có mối đe dọa liên tục đến sự sống, tự do, 
lý tưởng truyền thống và tự do tôn giáo của người dân. Khi Chúa Giêsu cưỡi ngựa vào thành 
Jerusalem đám đông đã hát ca khúc hosannas của họ và vẫy cành cọ vì họ đá được quyến rũ bởi 
thông điệp về tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu của Chúa Jesus. Đối với họ, Đấng Messiah đã đến 
để xây dựng một đội quân, và với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, Rome sẽ bị 
đánh bại Không còn chỗ cho những câu chuyện ngoại giáo của Rome ở Israel. Israel đã 
mong chờ chiến thắng trong chính trị này và, khi Đấng Messiah bước vào thành Jerusalem 
vào ngày hôm đó và cưỡi lừa thì họ biết việc này rất lớn. 
Họ chỉ không biết “điều to lớn gì”  mà Jesus đang nghỉ đến. Trong vấn đề của năm 
ngày cuối cùng Ngài ấy sẽ là một sự thất vọng lớn đối với tất cả những người đã đặt rất nhiều 
kỳ vọng vào Ngài. Dù sao Ngài cũng đến. Thật thú vị khi lưu ý rằng Chúa Giêsu đã 
một biểu đồ nghề nghiệp kỳ lạ không giống như hầu hết chúng ta. Tất cả chúng ta bắt đầu thấp và 
xây dựng trên sự nghiệp của chúng ta. Chúa Jesus đã thành công trong chức vụ và tỏ ra sớm trong 
sự nghiệp của mình. Ngài có những người chờ đợi cho bất cứ nơi nào Ngài đi tới. Nhưng khi ngày 
trôi qua, con số giảm dần và đến giai đoạn cuối cùng của chức vụ, chỉ có một số ít người bỏ chạy 
khi Ngài bị bắt. Nếu Chúa Giêsu tiếp cận cuộc sống như hầu hết chúng ta, Ngài sẽ bị nghiền nát - 
từ tất cả từ chối và bức hại mà Ngài đã trải qua. Năm ngày sau khi Ngài vào Jerusalem, Ngài đã bị 
bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá, và mọi người nói rằng Chúa Giêsu là tài năng và Ngài có rất 
nhiều tiềm năng, nhưng đã kết thúc như một sự thất vọng. Nếu câu chuyện về Chúa Giêsu đã kết 
thúc ở đó nó có thể là một sự xấu hổ, nhưng nó đã không; ba ngày sau sự thất vọng Ngài đã bước 
ra khỏi mộ và tuyên bố chiến thắng âm mưu và cái chết; kể từ đó, thế giới không còn như xưa nữa. 
Đó là lý do tại sao chúng ta kỷ niệm Chúa Nhật Lễ Lá. 
 
Brené Brown, trong cuốn sách của mình, Daring Greatly nói về sự sáng tạo và sự sống đầy đủ đòi 
hỏi dễ bị tổn thương. Nếu chúng ta sẽ làm những điều tuyệt vời, thì chúng ta cần phải sẵn sàng 
chịu rủi ro: rủi ro thất bại, rủi ro làm người khác thất vọng, nguy cơ làm chúng ta thất vọng.  Nếu 
chúng ta sợ rủi ro thất bại và thất vọng thì chúng ta sẽ không hoàn thành bất cứ điều gì. Chúa 
Giêsu đã mạo hiểm vào Jerusalem chống lại sự cảnh báo của những người bạn thân của mình. 
Chúa Nhật Lễ Lá mời chúng ta dám mạo hiểm như Chúa Giêsu; bước vào những tình huống và 
hoàn cảnh thất bại,thất vọng, nhưng sâu thẳm là con đường dẫn đến chiến thắng. Nhìn vào trong 
để xem chúng ta là gì ở Jerusalem? Nó có thể là thói quen, sự thiếu kỷ luật, không sẵn sàng làm 
việc trên một chìa khóa về mối quan hệ hoặc thói quen của chúng ta làm trì hoãn. Hầu hết chúng ta 
đều lo lắng về “ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố gắng 
và rồi thất bại?’ Chúa Giêsu đã không lo lắng về điều đó. Mong tất cả chúng ta có can đảm bước 
đi vào Jerusalem trong cuộc sống của chúng ta.
 
Phước Lành Tuần Thánh, 
Cha Shibu Jacob Msfs 

14 Tháng Tư 2019 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 
(Năm C)
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We want YOU to be part of the 
P&F Community 

The  P&F community is involved with: 
• Supporting the Parent CAFE 
• Fundraising Events 
• School activities like mother’s & father’s day, 

Carols, Spring Fair and Disco 
• Contribute your Ideas  
• Meet other parents and friends 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

Phone: 8250 6616 
EMAIL:  pandf@holyfamily.catholic.edu.au  

Please be aware that to volunteer in the 
P&F or for any school events, class 

support and excursions, you do need a 
current Catholic Police Check clearance. 

To get your Catholic police clearance.  
Apply in the Office or click on the link below 

Volunteers Induction Pack

    
THANKYOU 

Parents and Friends who attended the 
meeting on 8th April @ 2pm 

• Allana, Norma, Ranjit, Melinda, Tahnee & 
Sandy. 

• School representation:Luisa Antoniciello 

Wishing you all a safe and happy break 

School Resumes 29th April 

UPCOMING P&F Activities 

TERM 2 
• Mothers Day Stall (May 10th) 
•  Trivia Night - we are looking for Donations 

for silent auctions on the night. 
• Movie Night - Family Community Event  

PARENT CAFE  

CAFE OPEN: Friday 12th April at 8.30am 
 Before Assembly 2RG & 2JH 

Complimentary Tea, Coffee & Biscuits 

All parents welcome  

P&F NEWSLETTER 2019
Term 1 Week 11
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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. 

Laptop
Điều bắt buộc là con quí vị KHÔNG ĐỂ bất kỳ thực phẩm 
hoặc chất lỏng nào gần máy tính xách tay của mình. Đây là
 nguyên nhân gây tổn thương phổ biến nhất và có thể dễ dàng
 tránh được.

Hãy đảm bảo con quí vị sử dụng máy tính xách tay của họ 
ở nơi khô ráo, an toàn không có đồ uống hoặc thức ăn ở 
gần máy - ngay tại nhà và ở trường.
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ĐÃ MỞ CỬA

Vui lòng gọi nhân viên 
thân thiện của chúng tôi 
theo số 8283 8200 cho 
bất kỳ câu hỏi nào và /
hoặc để sắp xếp một 

chuyến tham quan cơ sở 
của chúng tôi.
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