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CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN VÀO NGÀY 
12 Tháng Ba lúc 6:30 tối. 

 
Kính gửi các bậc phụ huynh và người chăm sóc, 
 
Tuần tới chúng tôi sẽ báo cáo với Cộng Đồng 
Trường về thành tích của trường năm 2018 dưới 
sự hướng dẫn của Ban Chấp Hành Trường. Chúng 
tôi cũng sẽ thông báo cho quí vị biết về các kế 
hoạch thú vị của chúng tôi cho tương lai trường 
chúng ta. 
Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn chủ tịch đã 
nghỉ hưu David Stockbridge và thủ quỹ Stephen 
Blick vì sự phục vụ tận tình của họ đối với cộng 
đồng trường học của chúng ta trong nhiều năm 
qua. David và Stephen là những thành viên Hội 
Đồng quản trị đáng tin cậy và nhiệt tình, những 
người đã tham gia vào mọi khía cạnh của đời sống 
học đường từ những lần đến giúp trường làm việc 
đến tham gia các cuộc họp cho các hoạt động Hội 
Chợ Xuân. 
 
Theo đó, khi chúng ta tạm biệt các thành viên này 
của Ban Chấp Hành, chúng tôi yêu cầu các bậc 
phụ huynh và giám hộ khác sẽ tự đề cử để phục vụ 
trong Ban Chấp Hành Trường trong năm nay. Ban 
Chấp Hành Trường họp mười lần một năm trên cơ 
sở hàng tháng. Xin quí vị vui lòng xem xét việc đề 
cử chính mình để phục vụ trong Ban Chấp Hành 
Trường theo mẫu có trong Bản Tin. 

Hội đồng trường chịu trách nhiệm về các lĩnh 
vực như sau: 
Phát triển chính sách: Để hướng dẫn định hướng 
của trường, đặc biệt là về giáo dục, đạo đức và 
Bản Sắc Công giáo. Các chính sách của Hội Đồng 
Quản Trị là không nên quan tâm đến các chi tiết 
triển khai, Hội Đồng cũng không nên xây dựng các 
chính sách liên quan đến việc điều hành hàng ngày 
của trường. Các chính sách nên phản ánh các giá 
trị và nguyên tắc làm nền tảng cho nền Giáo Dục 
Công Giáo. Một chính sách tốt là một hướng dẫn 
cho hành động chứ không phải chính hành động 
đó.  

Tổng Quan Về Tài Chính: Ban Chấp Hành Trường 
chịu trách nhiệm thông qua Ủy Ban Tài Chính về việc 
sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính để đảm bảo 
kết quả giáo dục và mục vụ tốt nhất có thể cho học 
sinh. Nó có trách nhiệm phê duyệt ngân sách hàng 
năm của trường, bao gồm cả việc thiết lập và thu 
phí. 

Lập kế hoạch chiến lược: Lập kế hoạch chiến lược 
tiềm ẩn trong vai trò chính sách chung của Ban Chấp 
Hành Trường. Kế hoạch này cung cấp sự rõ ràng và 
mục đích cho các quá trình liên quan đến đổi mới và 
phát triển trường học. Hiệu trưởng, với tư cách là 
Giám Đốc điều hành của Ban Chấp Hành Trường, 
đảm nhận việc xây dựng kế hoạch đổi mới của 
trường  kết hợp với Ban Chấp Hành Trường và nhân 
viên thích hợp của Văn Phòng Giáo Dục Công Giáo.  

Sức Khỏe, An Toàn và Phúc Lợi Nghề Nghiệp: 
Người có trách nhiệm trong trường là Hiệu Trưởng 
theo phái đoàn của Giám Đốc Giáo dục Công Giáo 
Nam Úc. Tất cả các chính sách và hướng dẫn về 
OHSW phải được thực hiện cẩn thận và được dõi 
theo yêu cầu. 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Holy Family Catholic School Board 

Annual General Meeting 
 
Dear Parents, 
 
The Annual General Meeting of the Holy Family Catholic School Board will be conducted on 

Tuesday 12 March 2019 in the Staffroom at 6.30pm. 
 
The School Board has a number of very important governance roles to play with regard the 
development of the school. One of its critical roles is to oversight and approve all matters 
which have a financial implication for the school. The Board also acts as a consultative forum 
for the Principal on issues such as: 
• faith formation of students and staff, 
• curriculum development, 
• property and maintenance, 
• administration, 
• human resources and 
• parent education. 
 
In addition, the School Board also provides timely, appropriate advice as requested and assists 
the Principal in monitoring school effectiveness. 
 
As a body, the School Board is always seeking to harness the expertise, talents and resources 
of members of the school community and wider local community for the benefit of the school. 
 
This year, several positions become vacant on the School Board.  Anyone wishing to nominate 
for a School Board position, should fill in the slip below, and return it to the school office. 
 
All parents and carers are welcome and encouraged to attend. Refreshments will be served 
afterwards.  
 

SCHOOL BOARD NOMINATION FORM 
 
 
I ____________________________________ wish to nominate for a position on the School Board.  
 
 
Signature _____________________________  
 

Ban Chấp Hành Trường Công Giáo Holy Family 
Hội Đồng Thường Niên 

 
 
Quí Phụ Huynh thân mến, 
 
Hội Đồng Thường Niên của Ban Chấp Hành Trường Công Giáo Holy Family sẽ được tiến hành vào ngày 
Thứ Ba 12 Tháng Ba năm 2019 tại Phòng Nhân Viên lúc 6.30 tối. 
 
Hội Đồng Trường có một số vai trò quản trị rất quan trọng liên quan đến sự phát triển của trường. Một trong những 
vai trò quan trọng của nó là giám sát và phê duyệt tất cả các vấn đề có ý nghĩa tài chính cho trường học. Hội Đồng 
cũng hoạt động như một diễn đàn tư vấn cho Hiệu Trưởng về các vấn đề như: 
• hình thành đức tin của học sinh và nhân viên, 
• phát triển chương trình giảng dạy, 
• tài sản và bảo trì, 
• quản trị, 
• nguồn nhân lực và 
• giáo dục của phụ huynh. 
 
Ngoài ra, Hội Đồng Trường cũng cung cấp tư vấn phù hợp, kịp thời theo yêu cầu và hỗ trợ Hiệu Trưởng giám sát 
hiệu quả của trường. 
 
Là một thân với nhau, Hội Đồng Trường luôn tìm cách khai thác các chuyên môn, tài năng và nguồn lực của các 
thành viên trong cộng đồng nhà trường và cộng đồng địa phương rộng hơn vì lợi ích của trường. 
 
Năm nay, một số vị trí bị bỏ trống trong Hội Đồng Trường. Bất cứ ai muốn đề cử cho một vị trí trong Hội Đồng 
Trường, xin điền vào phiếu dưới đây và gửi lại cho văn phòng trường. 
 
Tất cả phụ huynh và người chăm sóc đều được hoan nghênh chào đón và khuyến khích tham dự. Giải khát sẽ được 
phục vụ sau đó. 

____________________________________________________________________________________ 
 

MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  

 
 
Tôi _________________________________muốn được đề cử vào một vị trí trong Hội Đồng Trường. 
 
 
Chữ ký _____________________________ 
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HỘI THẢO VỀ MÁY MACBOOK 
DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Thứ Ba 26 Tháng Ba 2019 
Từ 9 - 10 giờ sáng trong Phòng Họp Nhân Viên 

Hãy đến tham gia với chúng tôi để được hội thảo miễn phí và thực tế hầu tìm hiểu về 
cách sử dụng máy tính Macbook của con em quí vị. Tìm hiểu về: 
* Chương trình và ứng dụng có sẵn 
* lưu và lấy tài liệu 
* cách tải lên và truy cập ảnh 
* cung cấp cân bằng thời gian màn hình 

Vui lòng mang con của bạn với Macbook của họ đến hội thảo 

ĐĂNG KÝ XIN LIÊN HỆ 82506616 HOẶC EMAIL 
info@holyfamily.catholic.edu.au
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THỂ THAO TOÀN TRƯỜNG 2019

Thứ Sáu 5 Tháng Tư 

12 giờ trưa - 4 giờ chiều 

Ăn trưa trước tại nhà. Mặc đồng phục thể 
thao và đến trường lúc 12 giờ trưa. Thoa 

kem chống nắng, đội mủ và đem theo chai 
nước uống.

Các Đội Trường Thể Thao cho 2019

TRAVERS Mathewos and Celine

O’SULLIVAN Eric and Grace

FRANKLIN Solomon and Thao

O’LOUGHLIN Liam and Yshi
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INTERNATIONAL COMPETITIONS AND ASSESSMENTS FOR SCHOOL 2019 
 
If you wish your child/ren to participate in ICAS - International Competitions and Assessments for School 2019 
please complete the form below.  Please return the registration form to the office with the entry fee/s by Friday 
29 March 2019.   

Please note that this is only for students in Year 2 upwards  
Digital Technologies is only for Student in Year 3 upwards 

 
I give permission for my child to participate the ICAS—International Competitions and Assessments for School 
2019. 
 
Student Name: ______________________________________________ 
 
Class: _______________ 
 
Year level: _______________ 
 
Parent name:   ______________________________________________ 
 
 

 Subject Test Date Entry Fee 

 Digital Technologies Tuesday 3 September $14.50 

 Science Thursday 5 September $14.50 

 Spelling Thursday 12 September $14.50 

 English Tuesday 17 September $14.50 

 Mathematics Thursday 19 September $14.50 

 
 

Registration and payment may also be completed through the 
QKR app. 

 
 

 
 

 
 

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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Hurry! Bonus Early Bird Offers. Limited Time Only.

Holy Family Catholic School is fundraising with Entertainment!

Your support really helps our fundraising, so we’re thrilled to let you know about special bonus Early 
Bird Entertainment Membership Offers for loyal supporters.

 
Pre-order the NEW 2019 | 2020 Entertainment Membership and receive bonus offers you can use 
right away!

"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

�

�

�

SUPPORT US NOW. Click Here

Holy Family Catholic School
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ĐÃ MỞ CỬA

Vui lòng gọi cho 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 các cơ sở của 
chúng tôi.
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SAPSASA Swimming Carnival Postponed until further notice

SCHOOL MASS - Ash Wednesday Wednesday 6th March

PUBLIC HOLIDAY - Adelaide Cup Monday 11th March

CATHOLIC SCHOOLS SWIMMING CARNIVAL Wednesday 13th March

HARMONY DAY Friday 22nd March

PARENT IT WORKSHOP Tuesday 26th March

T20 CRICKET BLAST Friday 29th March

SPORTS DAY Friday 5th April (12pm to 4pm)

LAST DAY OF TERM Friday 12th April at 3pm

FIRST DAY OF TERM 2 Monday 29th April
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Scholastic Book Club- Issue 2 out now  
Don’t forget to look for the Book Club Issue 
catalogue that will be coming home in your 
child’s schoolbag.  
Book Club provides a fun and convenient way of 
bringing the best in children's literature into your 
home. It’s packed full of exciting books from best-
selling authors, popular titles and series that kids 
love, as well as products and books that make 
perfect gifts for younger siblings who may not be 
at school yet.  
Ordering from Book Club is easy—simply go 
online and place your order and then Scholastic’s 
‘book elves’ take care of the rest. Before you 
know it, your child will have a lovely surprise to 
take home once their order gets delivered to their 
classroom.  
When ordering from Book Club, you are not only 
helping your children, but you are also helping 
your school—20% of your spend goes back to 
your school in valuable Scholastic Rewards.  
For more information about Scholastic and Book 
Club, visit www.scholastic.com.au 

Book club orders are due:  Friday 22nd March 2019.

Book club orders are due: 
Friday 22nd March 2019.
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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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Male Formal Summer 
Short Sleeve HF striped shirt

Black shorts with HF logo
Black HF socks

In Term 1

the Summer 

uniform should 
be worn with 
the school 

hat.

Female Formal Summer 
Holy Family Summer Dress

White HF ankle socks

Trong Học Kỳ 1
Đồng phục mùa 

hè phải được 
mặc cùng nón 
đội của trường.

Giờ Mở Cửa 
Thứ Hai - 8:30 sáng  - 9:30 sáng

Thứ Tư - 2:30 chiều - 3:30 chiều

Thứ Năm - 8:30 sáng - 9:30 sáng

Đồng Phục Second-hand 

Các Đồng Phục Second-hand được chấp nhận để bán trong 
Phòng Bán Đồng Phục. Chúng tôi không thể chấp nhận bán lại 
các mặt bị rách, đánh dấu, mờ hoặc nhuộm màu. 

Các mặt hàng không được chấp nhận để bán sẽ được tặng 
hoặc hủy bỏ. 

Đồng phục thể thao mùa hè 
Nam và Nữ 

Áo thun sọc đỏ trắng HF 
Quần ngắn đen với sọc của HF 

Và vớ trắng của HF 
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Học Kỳ 1 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 3JM & 3IB
Week 3 3MA & 4HA
Week 4 4MR & 4PB
Week 5 5/6HM & 5/6AE
Week 6 5/6HS & 5/6BM
Week 7 5/6NP & 5/6ND
Week 8 Harmony Day Assembly
Week 9 2PN & 2JW
Week 10 TBA
Week 11 2RG & 2JH

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

Goal Sharing
Week 9 Catholic Identity Day
Week 10 Music

TRÌNH BÀY SINH HOẠT
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FROM THE APRIM
Dự Án Từ Thiện 

This SChúa Nhật này, Giáo Hội Công Giáo sẽ làm 
nổi bật về Chúa Nhật Dự Án Từ Thiện.  
Tôi sẽ sớm gửi về các hộp Dự Án Từ Thiện cho mỗi 
gia đình để quyên góp tiền cho người nghèo và bị 
thiệt thòi trên thế giới. 
Chủ đề cho Dự Án Từ Thiện 2019 dựa trên hy vọng 
và cho Mùa Chay 100% nhân danh hy vọng. 
Hy vọng là một trong ba trụ cột của đức hạnh Ki Tô 
Giáo. Hai phần còn lại là đức tin  và từ thiện. Đó là 
lực lượng mạnh mẽ cho lòng tốt và thường giúp thay 
đổi cuộc sống. Hy vọng giúp chúng ta đối mặt với 
những thách thức trong cuộc sống và duy trì chúng 
ta khi chúng ta làm việc cùng với các cộng đồng bị 
tổn thương và thiệt thòi nhất để đạt được cuộc sống 
tốt hơn. 
Dựa trên tình yêu dành cho tất cả mọi người, hy 
vọng cho chúng ta vượt lên trên nỗi sợ hãi và giúp 
những người có nhu cầu lớn hình thành một tương 
lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng của họ. 
Nó cũng là một cơ hội để nâng cao nhận thức về 
những vấn đề quan trọng và là cơ hội để cộng đồng 
nắm bắt một phần hành động công bằng xã hội. Mọi 
người đóng góp được trao quyền và có thể đứng 
trong tình đoàn kết với cộng đồng chúng ta đang 
phục vụ và những người được hưởng từ cộng đồng 
chúng ta. Cuộc sống thay đổi khi tất cả chúng ta cho 
đi 100%. 

Thánh Lễ, Cầu Nguyện Và Phụng Vụ 

Thánh Lễ, Thứ Tư Lễ Tro, Thứ Tư 6 Tháng Ba của 
4HA & 3MA - lúc 11:30 sáng tại Hội Trường St John 
Paul II 

Cầu Nguyện Buổi Sáng của 5/6ND, Thứ Năm 7 
Tháng Ba lúc 9 giờ sáng. 

Lễ Phụng Vụ của R/1NS, Thứ Năm 7 Tháng Ba lúc 9 
giờ sáng. 

‘True Life in God’ 
Prayer Group’ 

Meet every Wednesday 
9.30am during school 

term in the Holy Family 
Catholic School 

Chapel.  Please come 
and join us for Rosary, 

Chaplet of Mercy, 
readings from the Bible 

and other prayers.  
Everyone welcome. 
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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 

        
 

3rd March 2019 
 

 8TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

(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 

   

 PROOF OF RESURRECTION 
 

Dear Friends,  
 

For the past two weeks we have heard Saint Paul talk of the reality of the resurrection 
for all of us; as demonstrated by our Lord, Jesus. Today we hear Paul end his 
discussion of the resurrection of the dead with a hymn of triumph over death.   
‘Therefore, my beloved brothers, be firm, steadfast, always fully devoted to  the work  
of the Lord, knowing that in the Lord your labour is not in vain’(1Cor 15:58). The 
hard work of the Christian life is not in vain, because the Christian is “in the Lord” 
who has already won the victory.  
 

I read a magazine article about a pastor and his encounter with some non-believers 
while in another city. Here is how he tells the story: “My wife and I were vacationing 
and had breakfast in a coffee shop. It was empty except for four men at another table. 
One was mocking Christianity; in particular, the resurrection of Christ. He went on 
and on about what a stupid teaching that was. I could feel the Lord asking me: ‘Are 
you going to let this go unchallenged?’ However, I was thinking, But I don’t even 
know these guys. He’s bigger than me. He’s got cowboy boots on and looks tough. I 
was agitated and frightened about doing anything. But I knew I had to stand up for 
Jesus. We cannot remain anonymous in our faith forever. God has a way of flushing 
us out of our quiet little places, and when he does we must be ready to speak for him. 
Finally, I told my wife to pray. I took my last drink of water and went over.  “You 
know, I couldn’t help but overhear your conversation, and found it very interesting. If 
you don’t mind, I would like to pay for all of your breakfasts. The reason I want to do 
this is that, because of the resurrection, Jesus Christ has changed my life and lives in 
me, and wants to communicate his tremendous love for you.” The men were shocked 
and then became friendly and they had a lovely chat and they listened to his story. 
(Story from an old magazine while waiting for my GP appointment, in the clinic) 
 

Now, I admire this pastor’s courage, but I love his attitude.  A lot of Christians would 
have just sat there in fear or anger, thinking about how terrible the things were.  The 
approach of the pastor was not only very positive but impactful. Rather than rattling 
off a list of rational arguments for the resurrection, he demonstrated the most 
important and impressive proof of the resurrection — his own life.  Rational 
arguments do not change people, changed lives do. Changed lives change the lives of 
others, and thereby change the world. It is how we challenge the unbelief of a 
skeptical world. Not only was it a stronger witness, it was an excellent use of money 
to buy their breakfasts. I think the point of what Paul says in the Scripture is that the 
Cross of Christ has given us life, winning over sin and death. How do we demonstrate 
this in our daily life?  How do we transfer the resurrection of Christ to a broken 
world?  Transformed people help others discover Christ by being loving and 
compassionate. As someone pointed out, “be careful how you live, you may be the 
only Gospel some people will ever read”. 
 

Wishing you God’s best in being a transformed witness 
 
 
 
 
 

Fr. Shibu Jacob Msfs 
   

BẰNG CHỨNG CỦA SỰ PHỤC SINH 

Bạn thân mến, 
Trong hai tuần qua, chúng tôi đã nghe Saint Paul nói về thực tế của sự phục sinh 
cho tất cả chúng ta; như được chứng minh bởi Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu. Hôm 
nay chúng ta nghe Paul thảo luận kết thúc về sự phục sinh của người chết với một bài 
thánh ca chiến thắng cái chết. ‘Vì vậy, những người anh em yêu dấu của tôi, hãy vững 
vàng, kiên định, luôn hết lòng vì công việc của Chúa, biết rằng trong Chúa, công sức 
của anh em chẳng phải là vô ích đâu (1Cor 15:58). Các công việc nặng nhọc của đời 
sống Kitô hữu không phải là vô ích, bởi vì Cơ đốc nhân là “thần trong Chúa” người đã 
giành được chiến thắng. 
Tôi đọc một bài báo trên tạp chí về một mục sư và cuộc gặp gỡ của ông với một số 
người không tin trong khi ở đang một thành phố khác. Đây là cách anh kể câu chuyện: 
‘Vợ tôi và tôi đang trong thời gian nghỉ và  ăn sáng trong một quán cà phê. Quán khá 
vắng, ngoại trừ có bốn người đàn ông ở bàn khác. Một người đang chế giễu Kitô giáo; 
đặc biệt là sự phục sinh của Chúa Kitô. Anh ấy tiếp tục nói thao thao và về cách dạy 
của một giáo lý ngu ngốc. Tôi có thể cảm thấy Chúa đang hỏi tôi: Ngươi sẽ để điều này 
không bị ảnh hưởng? Tuy nhiên, tôi đã suy nghĩ, nhưng tôi thậm chí không biết những 
kẻ này là ai. Anh ấy lớn hơn tôi. Anh ấy đi giày cao bồi và trông cứng cỏi. Tôi đã lo âu 
và sợ hãi về việc làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi biết tôi phải đứng lên cho Chúa Giêsu. 
Chúng ta không thể ẩn trong đức tin của chúng ta mãi mãi. Chúa có cách của Ngài để 
đẩy chúng ta ra khỏi những nơi nhỏ bé yên tĩnh, và khi Ngài làm, chúng ta phải sẵn 
sàng nói chuyện với Ngài. Cuối cùng, tôi bảo vợ tôi cầu nguyện. Tôi uống ngụm nước 
cuối cùng và đi qua. "Bạn biết đó, tôi không thể giúp đỡ được gì, nhưng tình cờ nghe 
được cuộc trò chuyện của bạn và tôi thấy nó rất thú vị. Nếu các bạn không ngại, tôi 
muốn trả tiền ăn sáng cho tất cả các bạn. Lý do tôi muốn làm vì đó là vì sự phục sinh, 
Chúa Giêsu Kitô đã thay đổi cuộc đời tôi và Ngài sống trong tôi và tôi muốn truyền đạt 
tình yêu to lớn của Ngài dành cho các bạn’. Những người đàn ông bị sốc và sau đó họ 
trở nên thân thiện và họ đã có một cuộc trò chuyện đáng yêu và họ lắng nghe câu 
chuyện của ông. 
(Câu chuyện từ một tạp chí cũ trong khi tôi đang ngồi chờ đợi cuộc hẹn với GP của tôi, 
trong phòng khám) 
Bây giờ, tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của vị mục sư này, nhưng tôi yêu thái độ của anh 
ấy. Rất nhiều Kitô hữu sẽ chỉ ngồi đó trong sợ hãi hoặc tức giận, nghĩ về những điều 
khủng khiếp như thế nào. Các cách tiếp cận của mục sư không chỉ rất tích cực mà còn 
có tác động. Thay vì rầm rộ tắt một danh sách các lý lẽ hợp lý cho sự phục sinh, ông đã 
chứng minh nhiều những bằng chứng quan trọng và ấn tượng về sự phục sinh - cuộc 
sống của chính mình. Tranh luận không thay đổi được con người, thay đổi cuộc sống. 
Thay đổi cuộc sống của những người khác, và do đó thay đổi thế giới. Đó là cách 
chúng ta thách thức sự không tin của một thế giới hoài nghi. Không chỉ là một nhân 
chứng mạnh mẽ hơn, nó còn là một cách sử dụng tiền tuyệt vời như để trả tiền cho 
bữa ăn sáng của họ. Tôi nghĩ rằng điểm của những gì Phao-lô nói trong Kinh thánh là 
Thập giá của Chúa Kitô đã cho chúng ta sự sống, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Làm 
thế nào để chúng ta chứng minh điều này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? 
Làm thế nào để chúng ta chuyển sự phục sinh của Chúa Kitô đến một thế giới đổ vở? 
Biến đổi giúp người khác khám phá Chúa Kitô bằng cách yêu thương và đầy lòng 
thương xót. Như ai đó đã chỉ ra, hãy cẩn thận với cách bạn sống, bạn có thể là 
một chương Kin Thánh mà một số người sẽ đọc được. 
Chúc bạn có được những điều tốt nhất trong Chúa trong việc trở thành những nhân 
chứng biến đổi. 

Cha Shibu Jacob Msfs. 

3 Tháng Ba 2019 
CHÚA NHẬT LẦN 8 TRONG GIỜ THÔNG THƯỜNG 

(Năm C)
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Chính Sách Của Trường

Một số chính sách của trường chúng tôi đã được cập nhật cụ thể là chính sách Nhận Thức về Dị Ứng và 
Dị ứng mới và Chính Sách Hỗ Trợ Sức Khỏe cho Học Sinh. Xin vui lòng xem bên dưới để biết các liên 
kết:

Chính sách Dị Ứng Đậu & các Dị ứng
Chính sách hỗ trợ cho sức khỏe của học sinh 

Vui lòng dành thời gian để làm quen với các chính sách này và trách nhiệm của bạn liên quan đến các kỳ 
vọng trong chính sách.

Đây là liên kết đến tất cả các chính sách: http: //www.holyf Family.catholic.edu.au/parent-resource/
polaho/

 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 2h15 
chiều. Trong những thời gian này, bạn phải đi qua văn phòng phía trước và đăng nhập. 
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Cô Jane, là người nhận đăng ký của chúng tôi, đã đến thăm Holy Family tuần trước và đã bắt gặp một vài điều 
mà tôi tìm kiếm sự giúp đỡ của quí vị trong việc làm rõ với các học sinh, giáo viên và phụ huynh của Cộng 
Đồng Holy Family.

Tin rằng việc ghi danh là tự động và các hình thức đăng ký không cần phải nộp tại TMC hoặc có thể được đưa 
vào các nhu cầu đăng ký muộn để được giải quyết theo một cách nào đó;
Có một áp lực dự đoán cho việc đăng ký vào năm Lớp 7 (2020 & 2021). Do Holy Family và St Augustine 
dường như có số lượng học sinh cao hơn trong nhóm học sinh Lớp 5 & Lớp 6 hiện tại của con em quí vị, có 
khả năng toàn bộ  Lớp 7 của chúng tôi sẽ được tạo thành từ các học sinh từ Holy Family & St Augustine với 
không gian rất hạn chế cho bất cứ ai từ bên ngoài hệ thống.

Cuối cùng, áp lực đăng ký là tin tốt cho tất cả mọi người, tuy nhiên, tôi không thể nhấn mạnh đủ rằng các gia 
đình phải đăng ký trước ngày hết hạn (Kết thúc học kỳ 2 - 5 Tháng 7) Đối với những gia đình đang có con 
đang học lớp 5, chúng tôi đang cố gắng trong vòng 18 tháng để chắc trong việc đăng ký..

Ghi chú đã được đưa đến cả hai trường để phân phối và tôi cảm ơn sự giúp đỡ của quí vị.

Andrew Balkwill | Principal 

T (08) 8182 2600 | E abalkwill@tmc.catholic.edu.au 
www.tmc.catholic.edu.au 
23 Amsterdam Crescent, Salisbury Downs, SA, 5108

Lời mời tham quan của Hiệu Trưởng

Thomas More College hiện đang chấp nhận đăng 
ký cho các Lớp 7 & 8 vào năm 2020

tuy nhiên số chổ có giới hạn.
Chúng tôi mời bạn và gia đình của bạn gặp Hiệu 
Trưởng của chúng tôi, Andrew Balkwill, để khám 
phá cách chúng tôi thách thức học sinh của mình 
Học Hỏi thêm, Sống nhiều hơn và Trở nên nhiều 

hơn.
Ngày tham quan:

Thứ Bảy ngày 23 Tháng Hai
Trang web để đăng ký - tmc.catholic.edu.au
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HÃY CHO RA MỘT CÚ ĐÁ THẬT SỰ CHO 
KỲ NGHỈ HOLIDAYS TỚI!!!

Bạn đang tìm kiếm một cái gì đó mới và thú vị để đưa vào thời khóa biểu kỳ nghỉ học tiếp theo của bạn? 
Chà, đừng tìm đâu xa vì chương trình Chăm Sóc cho Kỳ nghỉ tới sẽ là LITTLE NINJAS chính là thứ mà 
bạn đang tìm kiếm !!

Tại Next Gen, chúng tôi làm việc trong thời gian nghỉ của các trường, điều hành các chương trình khác 
nhau dựa trên chống bắt nạt, nguy hiểm lạ và tự vệ cơ bản. Trong những ngày nghỉ học, chúng tôi tổ chức 
một chương trình nghỉ lễ độc đáo, thú vị và năng động cho các nhóm Chăm Sóc Kỳ Nghỉ trên toàn tiểu 
bang.
Chúng tôi đến với bạn và mang theo một loạt các công cụ hỗ trợ đào tạo khác nhau cùng với chúng tôi để 
tạo ra các sự trải nghiệm phòng thu Võ thuật mà không cần rời khỏi sân trường! Sau đó chúng tôi sẽ 
hướng dẫn các em thông qua một phiên tương tác thú vị bao gồm các trò chơi, bài tập xây dựng đội 
nhóm, diễn tập an toàn và tự vệ. Chương trình kéo dài trong 45 phút và không ngừng phấn khích.

Chương trình nghỉ lễ LITTLE NINJAS là một khóa học tiến bộ. Chúng tôi có sẵn một số mô-đun khác 
nhau, điều đó có nghĩa là bạn có thể đưa LITTLE NINJAS vào thời gian khóa biểu của mình mỗi dịp lễ 
và vẫn đảm bảo sự phấn khích tương tự.
Khóa học được tính ở mức thấp $8 mỗi trẻ em, với mức phí tối thiểu là 20 trẻ em.
Chúng tôi hiện đang nhận đăng ký và mời bạn tham gia !!!
Để biết thêm thông tin hoặc đặt chỗ, xin vui lòng gọi 1300 656 065.

Chúng tôi mong được tham gia các cú đá với bạn sớm. 

Kind regards, 
Little Ninja Team

www.ngtkd.com 

Ph: 1300 65 60 65 
PO Box 77 Holden Hill, South Australia 5088
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The School Dental Service is a Child Dental Benefits Schedule provider. 
 

Call us now for an appointment! 
 

Your local clinic is:  
Phone:  

www.sahealth.sa.gov.au/sadental 
 

 

 
 

                               

                     

                                                                                                                                                   

 

   

 

 

 

 

 

 

Keep your kids smiling 

SA Dental Service 
 

 
Dental care is FREE for ALL babies, preschool and most children under 18 years 

at School Dental Service clinics. 
The School Dental Service is a Child Dental Benefits Schedule provider. 

 
Call us now for an appointment! 

 
Your local clinic is: Salisbury Community Dental Clinic 

Phone: 8250 9254 

www.sahealth.sa.gov.au/sadental 
 

 Hãy Giữ Nụ Cười Trên Con Em Quí Vị 

 Chăm sóc nha khoa MIỄN PHÍ cho TẤT CẢ các em bé, trẻ mẫu giáo và hầu 
hết trẻ em dưới 18 tuổi tại các phòng khám Dịch vụ Nha khoa của Trường. 
Dịch vụ Nha khoa của Trường là dịch vụ cung cấp Lịch trình Quyền lợi Nha 

khoa cho Trẻ em. 
Xin gọi chúng tôi để làm hẹn 

Phòng khám địa phương của bạn tại: Salisbury Community Clinic  
 Điện thoại: 82 50 9254  

www.sahealth.sa.gov.au/sadental 
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