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Mến gửi các Học Sinh, Nhân Viên và Gia Đình,  
 
Tuần này, các học sinh Lớp 3 và Lớp 5 của chúng tôi 
đã rất bận rộn, được hỗ trợ bởi các giáo viên và lãnh 
đạo của họ, tham gia vào các bài kiểm tra NAPlan 
hàng năm. Holy Family tán thành hệ thống NAPlan 
bởi vì nó mang đến cho các em học sinh, giáo viên và 
gia đình của họ một trò chơi “snap-shot” nhanh 
chóng về sự tiến bộ nói chung Đọc Viết và số học. 
Hơn nữa, các bài kiểm tra NAPlan cung cấp cho 
chúng ta một loạt các “manh mối nhỏ”  về cách thức 
làm thế nào để trẻ em tiến bộ về viết và đọc. Nó giúp 
chúng ta nhìn thấy những lỗ hổng trong việc học tập 
của trẻ em mà các giáo viên có thể giải quyết là ưu 
tiên hàng đầu để hỗ trợ việc học tập trong tương lai.  
 
Một điều rất rõ ràng về việc học tập của trẻ em và đó 
là trẻ học hiệu quả hơn khi chúng tự tin vào chính 
mình như người học. Chúng tôi tin rằng trẻ em được 
sinh ra như những công dân có thẩm quyền sẵn sàng 
đóng góp độc nhất cho thế giới. Chúng tôi tin rằng 
điều quan trọng là xác định điểm mạnh của trẻ em và 
khuyến khích chúng phát huy những điểm mạnh này, 
do đó cho phép chúng tiến bộ như người học. Tại 
Holy Family, chúng tôi đang tạo ra những người học 
suốt đời bằng cách phát triển các khả năng học tập 
làm nền tảng cho 
Chương Trình Giảng 
Dạy của Úc.  
 
Điều rất quan trọng là 
chúng ta không sử 
dụng NAPlan như 
một động lực hoặc là 
nguồn chỉ trích để tạo 
ra cảm giác nghi ngờ 
trong tâm trí của trẻ 
em rằng chúng có thể 
học thành công. Chúng tôi tiếp cận NAPlan với tư 
duy tăng và coi đây là cơ hội để nhận thấy sự phát 
triển và hỗ trợ cho trẻ em trong học tập. Chúng ta 

không bao giờ được miêu tả NAPlan là đáng sợ hoặc 
là mối đe dọa cho trẻ em là người học hạnh phúc hoặc 
thành công. Điều quan trọng là trẻ phải làm quen với 
các bài kiểm tra tiêu chuẩn như NAPlan hoặc PATM 
hoặc PATR khi chúng tôi thu thập các “manh mối 
nhỏ”, sẽ cảnh báo chúng ta về các lĩnh vực học tập 
cho mỗi trẻ cần hỗ trợ.  
 
Tại Holy Family, chúng tôi dạy cho trẻ em về Sức 
Mạnh Học tập của Sự tò mò, Sáng tạo, Ý thức, Sự tin 
tưởng, Hợp tác, Hy vọng và Lạc quan, về Tư duy và 
Sự cởi mở để Thay đổi.  

 
Tôi đề nghị quí vị thảo luận về các Quyền hạn học tập 
này với con cái của mình và lắng nghe khi chúng giải 
thích cho quí vị những quyền hạn rất quan trọng đối 
với chúng trong quá trình học tập. Chúng ta muốn tất 
cả trẻ em của chúng ta là những tác nhân kiên cường 
trong học tập, chúng tôi muốn chúng tạo ra kiến thức 
của riêng mình và có thể sử dụng sự sáng tạo của 
riêng mình để hướng dẫn việc học theo cách đáp ứng 
nhu cầu học tập của chúng. 
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Mỗi năm chúng tôi thu thập dữ liệu từ các học sinh 
năm cuối  liên  quan  đến  các  khía  cạnh  khác  nhau 
trong học tập, hạnh phúc và các mối quan hệ xã hội 
của họ. Biện pháp quan trọng mà chúng tôi tìm kiếm 
là mức độ mà học sinh tham gia vào việc học của họ. 
Dữ liệu tiếp tục cho thấy trẻ em tại Holy Family hoạt 
động ở mức vượt xa mức Trung bình của Bang.

ĐỌC TẠI TRƯỜNG  VÀ NGOÀI TRƯỜNG

Đọc Sách là chìa khóa cho thế giới học tập, chúng ta 
cần tối đa hóa việc xử dụng thời gian học và thời 
gian ở nhà để có thể cho trẻ tiếp xúc tốt nhất có thể 
để thực hành và phát triển việc học. Tôi cung cấp lời 
khuyên này cho giáo viên và gia đình như nhau:  

• Đọc càng thường xuyên càng tốt ...
• Bắt đầu tập Đọc các tài liệu mà trẻ quan tâm. ...
• Hãy để trẻ tự do chọn cuốn sách của mình ...
• Nói về những gì quí vị đang thấy trên trang. ...
• Tránh so sánh với các người bạn của ho. ...
• Đừng tạo quá nhiều áp lực ...
• Nếu quí vị là Cha Mẹ, hãy nói chuyện với Giáo 

Viên của con em mình.

• Nếu quí vị là gíáo viên hãy lắng nghe trẻ đọc càng 
nhiều càng tốt. 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC MẦM NON
Tất cả chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cùng nhau 
để thành lập Trung Tâm Học Tập Mầm Non tuyệt vời 
của chúng tôi tại Holy Family. Sự tồn tại của Trung 
Tâm Học Tập Mầm Non tại trường là một tài sản rất 
quan trọng đối với Cộng Đồng Học Tập tại địa 
phương chúng ta.  
 
Hãy khuyến khích bạn bè và đại gia đình của quí vị 
bằng một chuyến tham quan để kiểm tra các cơ sở 
tuyệt vời được cung cấp. Hôm nay hãy đặt một  
chuyến tham quan Trung Tâm và để nhận được một 
vé miễn phí trong phần Xổ Số bằng tiền mặt trị giá 
$500 sẽ được Xổ vào ngày Thứ Hai 1 Tháng Tám lúc 
9 giờ sáng trong phòng Parent Café tại Holy Family.  
 
KERRY WHITE  
HIỆU TRƯỞNG 

Đặt một chuyến tham 
quan và rút thăm trúng 
thưởng Thẻ Quà tặng 

$ 500.

$500.00
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Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non Alive tại Trường Công 
Giáo Holy Family hiện đang mở và nhận trẻ em từ 3-5 
tuổi. 
• Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 7 giờ sáng đến 6 giờ 

chiều.  
• Cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn ban ngày và giáo dục 

mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi. 
• Con quí vị có thể nhận được 15 giờ học Mầm Non 

trước khi chính thức bắt đầu đi học. 
• Con quí vị sẽ trải nghiệm là một phần của cộng đồng 

trường và cùng với các cảm giác thân thuộc. 

Trung Tâm Giáo Dục Mầm Non Alive 
Trường Công Giáo Holy Family

71 Shepherdson Road, Parafield Gardens SA 5107  
www.alivecatholic.org.au/centres/parafield-gardens 

Xin làm hẹn cho một 
chuyến tham quan và 

tham gia bốc thăm vào 
ngày 1 Tháng Tám 2019 
để dành được một Thẻ 
Tiền Mặt trị giá $500!

Xin gọi cho Giám Đốc, Janine theo số 8283 8282 hoặc 0437 620 153  
để đặt một chuyến tham quan hoặc đăng ký
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Understanding where the parties stand on school choice  
 

At this election, it’s vital that Catholic school families know where the parties 
stand on school funding. 

Both the Coalition and Labor parties support the right of families to choose a 
school that best suits their children. Both have provided funding plans to 
ensure non-government schools remain affordable over the next decade. 

The Greens have said that government schools are worse off because Catholic 
and other non-government schools receive some government funding. They 
advocate that non-government schools should have their funding cut. 

Let there be no mistake: 

x Catholic Education supports a properly funded public education system  
x We are partners with government and independent schools in educating 

Australia’s 3.9 million school students  
x Catholic schools educate one in five Australian students  
x Many Catholic families choose a public school for their children  

It is simply wrong and divisive for the Greens to pit government schools against 
Catholic and other schools. 

The Greens have called Catholic education representatives “bullies” and tried 
to block funding for Catholic schools in the Parliament. 

If implemented, the Greens policy would mean only wealthy families could 
afford to have a choice. 

On their website, the Greens say “…the substantial growth in federal funding 
to non-government schools has had an adverse impact on public education.”  

This is despite the fact that taxpayer funding for government schools has 
continued to increase every year, as this graph (based on MySchool.edu.au 
funding data) shows. 

Cập nhật Bầu Cử Liên Bang - 
Tính một phiếu bầu của bạn cho sự giáo 
dục con của bạn
Như chúng ta đang hướng tới cuộc Bầu Cử 
Liên Bang, phụ huynh được khuyến khích 
xem xét mỗi đảng chính trị hứa hẹn sẽ hỗ 
trợ các trường Công Giáo của chúng ta như 
thế nào.

Ủy  Ban  Giáo  Dục  Công  Giáo  Quốc  Gia 
(NCEC) đã yêu cầu các đảng chính trị lớn 
trả  lời  các  câu  hỏi  cụ  thể  liên  quan  đến 
Giáo Dục Công Giáo.

Vui lòng truy cập trang web Giáo dục Công 
giáo Nam Úc để:

• Khám phá các lời hứa của Đảng Bầu Cử 
Liên Bang
• Khám phá các tài nguyên khác
Để  tìm  hiểu  thêm,  hãy  truy  cập: 
www.cesa.catholic.edu.au/news/federal-
election-2019
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CUỘC BẦU CỬ LIÊN BANG
Tính một phiếu bầu của bạn cho sự giáo dục con bạn

Thông hiểu nơi các đảng đứng về ltài trợ cho trường học
Trong cuộc bầu cử này, điều quan trọng là các gia đình của trường Công 
Giáo cần biết nơi các đảng đứng về tài trợ cho trường học.
Cả hai đảng Liên minh và Lao động đều ủng hộ quyền của các gia đình 
chọn trường phù hợp nhất với con cái họ. Cả hai đã cung cấp các kế 
hoạch tài trợ để đảm bảo các trường phi chính phủ vẫn có giá cả phải 
chăng trong thập kỷ tới.
The Greens đã nói rằng các trường chính phủ bị tồi tệ hơn vì các trường 
Công Giáo và các trường phi chính phủ khác nhận được  số tiền tài trợ 
của chính phủ. Họ ủng hộ rằng nên cắt giảm ngân sách của các trường 
phi chính phủ.

Hãy để không có sai lầm:
* Giáo dục Công giáo hỗ trợ một hệ thống giáo dục công cộng được tài 
trợ đúng mức.
• Chúng tôi là đối tác với chính phủ và các trường độc lập trong việc 
giáo dục Úc với 3,9 triệu học sinh.
• Các trường Công Giáo giáo dục một trong năm học sinh Úc.
• Nhiều gia đình Công Giáo chọn trường công cho con cái của họ.

Điều đó chỉ đơn giản là sai lầm và gây chia rẽ cho đảng Greens đối với 
các trường chính phủ chống lại Công Giáo và các trường khác.
Greens đã gọi các đại diện giáo dục Công giáo là những kẻ bắt nạt Hồi 
giáo và cố gắng chặn tài trợ cho các trường Công giáo trong Quốc Hội.

Nếu được thực thi, chính sách của Greens có nghĩa là chỉ những gia 
đình giàu có mới có đủ khả năng để có lựa chọn. Trên trang web của họ, 
Greens nói rằng, nhóm Hồi, sự tăng trưởng đáng kể trong tài trợ của 
liên bang cho các trường ngoài chính phủ đã có tác động xấu đến giáo 
dục công cộng.

Điều này bất chấp thực tế là tiền đóng thuế cho các trường chính phủ 
vẫn tiếp tục tăng hàng năm, vì biểu đồ này (dựa trên dữ liệu tài trợ của 
MySchool.edu.au) cho thấy.

Dưới đây là một số thông tin để giúp bạn với Cuộc Bầu Cử Liên Bang sắp tới.

https://ncec.schoolzineplus.com/newsletter/57570 

Cụ thể là 3 bài viết đầu tiên:

• Giáo dục Công Giáo Hoan Nghênh Các Cam Kết Chính;

• Nhìn cả hai cách trước khi bạn bỏ phiếu;

• Chính sách tài trợ lớn của các đảng.

Tiếp tục ở 
Trang Kế

https://ncec.schoolzineplus.com/newsletter/57570
http://www.cesa.catholic.edu.au/news/federal-election-2019
http://www.cesa.catholic.edu.au/news/federal-election-2019
https://ncec.schoolzineplus.com/newsletter/57570
http://www.cesa.catholic.edu.au/news/federal-election-2019
http://www.cesa.catholic.edu.au/news/federal-election-2019
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Bất  chấp  sự  tăng 
trưởng  hàng  năm  này, 
nền  tảng  Greens,  kêu 
gọi tài trợ dựa trên nhu 
cầu  cho  các  trường 
Công  giáo  và  các 
trường  phi  chính  phủ 
khác  để  được  điều 
chỉnh xuống quy mô và 
chuyển hướng đến các 
trường chính phủ.

Các  chính  sách  giáo 
dục  của  Greens,  và 
nhận xét  của  nhà  lãnh 
đạo Richard Di  Natale 
và  người  phát  ngôn 

giáo dục Mehreen Faruqi, đe dọa 1750 trường Công giáo tại Úc.

Vào Tháng 9 năm 2018, Chính Phủ Liên bang đã tiết lộ một cách công bằng hơn để phân phối tài trợ của 
chính phủ cho các trường phi chính phủ, điều này sẽ có lợi cho các trường học phí thấp và cắt giảm tài trợ 
cho một số trường học phí cao.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến tài trợ cho các trường chính phủ, những người sẽ tiếp tục có nguồn tài 
trợ dựa trên nhu cầu của họ được đáp ứng bởi người nộp thuế.

Mặc dù vậy, Thượng nghị sĩ Di Natale đã cáo buộc các trường Công Giáo và các trường độc lập về tiền rút từ 
các học sinh các trường công lập nghèo.

Ông nói rằng chính phủ đã bán các học sinh Úc xuống sông để bịt miệng một nhóm vận động hành lang hùng 
mạnh, dán nhãn cho các nhà lãnh đạo giáo dục Công giáo là những kẻ bắt nạt.

Có lẽ Thượng nghị sĩ Di Natale đã quên rằng một yếu tố chính của thay đổi tài trợ - tài trợ cho các trường học 
theo thước đo trực tiếp về khả năng trả phí của phụ huynh - có phải là điều mà Greens kêu gọi trong nền tảng 
giáo dục của chính họ?

Bà Faruqi gọi khoản thay đổi tài trợ là một thỏa thuận cáu kỉnh, cộng thêm: khi Khi đến quốc hội, chúng tôi 
sẽ sử dụng bất kỳ và tất cả các tùy chọn có sẵn để chuyển hướng tài trợ từ các thỏa thuận đặc biệt trị giá 4 tỷ 
đô la với khu vực trường Công Giáo và trường độc lập sang các trường công lập ra để tài trợ.

Điều quan trọng là phụ huynh trường Công giáo hiểu rằng các chính sách giáo dục của đảng Greens, nếu 
được thực hiện, sẽ tước nguồn tài trợ từ các trường Công Giáo và tăng học phí cho nhiều gia đình Úc.

Cùng với việc giảm lựa chọn trường học, chính sách thiển cận này chỉ đơn giản là buộc các gia đình chuyển 
con cái họ đến các trường chính phủ, nhiều trong số đó đã làm hoặc đang tiếp cận.
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TIN TỪ APRIM
Chúa Nhật tuần trước, là Ngày của Mẹ , đây là một 
số suy nghĩ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về các 
bà mẹ. "Vì vậy, chúng ta hãy nhớ với lòng biết ơn và 
tình cảm với tất cả các bà mẹ, thậm chí cả mẹ của 
chúng ta trên thiên đường." 
 
 Làm mẹ là một kho báu tuyệt vời thông qua sự hy 
sinh của họ, các bà mẹ giúp đỡ xã hội vượt qua xu 
hướng tự cho mình là trung tâm, cũng như sự cởi 
mở, rộng lượng và quan tâm đến người khác. 
Các bà mẹ, thường được tận dụng vì có sẵn. Ngay 
cả cộng đồng Kitô giáo cũng không coi trọng họ một 
cách đúng đắn, bất chấp tấm gương nổi tiếng của 
Mẹ Chúa Giêsu. 
 
Tất cả chúng ta đều dành sự tin tưởng cho các bà 
mẹ suốt đời và nhiều thứ khác, nhưng không phải 
lúc nào họ cũng lắng nghe hay giúp đỡ trong cuộc 
sống hàng ngày. Theo nghĩa này, làm mẹ là nhiều 
hơn sinh con; đó là một lựa chọn cuộc sống đòi hỏi 
sự hy sinh, tôn trọng sự sống và cam kết truyền lại 
những giá trị con người và tôn giáo đó là điều cần 
thiết cho một xã hội lành mạnh. 
 
Cuộc tử đạo của người mẹ này, bao gồm một khả 
năng của người mẹ để tự hiến thân trong im lặng, 
cầu nguyện và đầu hàng hoàn toàn, mà không có 
bất kỳ sự phô trương nào, nghĩa vụ của mẹ. Một 
người mẹ nhạy cảm với tất cả những gì đe dọa đến 
cuộc sống và phúc lợi của con người là nguồn làm 
giàu cho xã hội và Giáo hội, ông đã quan sát cách 
phổ biến trong những khoảnh khắc khó khăn để gặp 
phải sự dịu dàng, cống hiến và sức mạnh đạo đức 
của các bà mẹ. 
 
Các bà mẹ, thường cho những gốc rễ đầu tiên của 
đức tin, những người thấm sâu nhất; nếu không có 
họ, không những tín hữu sẽ mất đi, mà còn là một 
phần tốt trong ngọn lửa sâu thẳm nhất của đức tin 
chúng ta, 
 
Chúng ta cần cảm ơn tất cả các bà mẹ vì những gì 
họ đang có và cho tất cả những gì họ dành cho Giáo 
hội và cho thế giới của chúng ta. 
 
Chương trình Bí Tích  
Xin chúc mừng các học sinh Holy Family sau đây sẽ 
cử hành các Bí Tích Thêm Sức và Rước Lễ ần đầu. 
 
Rocco Cacciola, Lucas Dilettoso, Sebastian 
Dilettoso, Samuel Garrick, Rachael Loyolo, James 

Marciano, Vince Marciano,Cecilia Lun Ban Nuam, 
David Tran, Katarina & Carmelo Triulcio, Hannah 
Bree Williamson. 
 
 
Lễ Phụng vụ & các Thánh Lễ 

Thứ Năm, ngày 23 Tháng Năm,  lúc 9 giờ sáng, 
3MA, Lễ Phụng vụ, trong lớp học. 
 
Thứ Năm, ngày 23 Tháng Năm, lúc 9,20am, Lễ Cầu 
nguyện buổi sáng của R / 1MS. 
 

Michael Urdanoff 
APRIM
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WEEKLY NEWSLETTER OF 
SALISBURY CATHOLIC 

PARISH 

     PARISH VISION: 
A Welcoming Community, 

United in Faith, 
Centred in 

the Eucharist, 
 Which embraces the Spirit 

and Nature of all  
God’s People 

 

PARISH CONTACTS: 
 

Parish Business Manager:  
Anne Blake 
Phone: 8258 2314   
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
  Fr Shibu Jacob Msfs  PP 
  Fr Saminathan (Sam) Arockiasamy  
  Fr A Vimalraj 
  Fr Francis Trinh Van Phat 
  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 
 

     

19th May 2019 
FIFTH SUNDAY OF EASTER  

(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 

 

Dear Friends,  
  

Forty-nine of our children are receiving the sacraments of Confirmation and 
First Holy Communion this weekend. We congratulate all of them and pray for them. 
The Eucharist is the most powerful way we encounter the real presence of Jesus 
Christ.  We gather to celebrate the Eucharist, the sacrament in which, by the power of 
the Holy Spirit, bread and wine are transformed into the Body and Blood of Christ. 
We who celebrate are also transformed, becoming Christ’s presence to others, and 
recognising the presence of Christ in others. The word Eucharist is Greek for 
‘thanksgiving’. Eucharist is an act of thanksgiving to God. It is really the action of 
Christ.  Jesus gives us His own body and blood in the Holy Eucharist: first, to be 
offered as a sacrifice commemorating and renewing for all time the sacrifice of the 
cross; second, to be received by the faithful in Holy Communion; third, to remain 
ever on our altars as the proof of His love for us, and to be worshipped by us. This is a 
great opportunity for us to learn more of Eucharist and we start a series of write ups 
on various aspects of Eucharist. The first of these is written by Arthur Nankivell (in 
several parts) and I thank him for his time and commitment.   

 

Regards and Blessings,  
 

Fr. Shibu Jacob Msfs 
 

MAKING THE MOST OF THE MASS-1 
 

Over the coming months, I will be writing short articles to help us understand the 
Mass, its various parts and their purpose. I will also explain the things that we, 
the believers, do during Mass and why we do them as well as explain some of the 
things we see. 
 

First of all, what is a Mass? Christ has promised that He will be present whenever 
we gather in His name. The gathering becomes a Mass when the priest 
consecrates the gifts of bread and wine brought by us, and then shares them so we 
can be in Communion with Christ.  This simple explanation may help you 
understand the difference between a funeral service and a funeral Mass, and why 
the Celebration of the Passion of the Lord on Good Friday, although a very Holy 
service and part of the Easter Triduum, is not a Mass.   
  

Can we still have a Mass if no priest is available? The answer is NO, but there is 
an alternative. In parishes where the Mass centres are so spread out that a priest 
cannot possibly visit all of them every week, and in any church where a priest 
experiences an emergency which prevents him from being available, a service is 
organised called Liturgy of the Word with Communion.  A deacon or trained lay 
person commissioned by the Bishop may preside over this ceremony, and we can 
still share communion with Christ using hosts previously consecrated within 
another Mass. I know of two occasions in the last 30 years when this has 
happened at St Augustine’s.  This is not the same as a Mass, but only used when 
there is no other choice; they are sanctioned by the Church and meets all 
necessary obligations for that week.     
 

The Mass is a single act of worship, but we usually see it as having four parts: 
 

• Introductory Rites 
• Liturgy of the Word 
• Liturgy of the Eucharist 
• Concluding Rites 

 

I will explore these further in coming months. 
 
 

Arthur Nankivell                                          

Bạn thân mến, 
 
Bốn mươi chín trẻ em của chúng ta đang lãnh nhận các Bí Tích Thêm Sức và Rước Lễ 
Lần Đầu vào cuối tuần này. Chúng tôi chúc mừng tất cả các em và cầu nguyện cho họ. 
Bí Tích Thánh Thể là cách mạnh mẽ nhất mà chúng ta bắt gặp sự hiện diện thực sự của 
Chúa Giêsu. Chúa Kitô Chúng ta tụ họp để cử hành Bí Tích Thánh Thể, bí tích trong đó, 
nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh, bánh và rượu được biến thành Mình Thánh và 
Huyết Chúa Kitô. 
Chúng ta, những người ăn mừng cũng được biến đổi, trở thành sự hiện diện của Chúa 
Kitô cho những người khác và nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô nơi người khác.  

Từ Thánh Thể là tiếng Hy Lạp có nghĩa là ’Lễ Tạ Ơn. Bí Tích Thánh Thể là một hành 
động tạ ơn Thiên Chúa. Nó thực sự là hành động của Chúa Kitô  Giêsu ban cho chúng 
ta thân xác và huyết của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể: trước tiên, để trở thành hiến 
dâng như một sự hy sinh tưởng niệm và làm mới cho tất cả thời gian sự hy sinh của sự 
vượt qua; thứ hai, được tín hữu rước lễ rước lễ; thứ ba, vẫn còn luôn luôn trên bàn thờ 
của chúng ta như là bằng chứng của tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, và được 
chúng ta tôn thờ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta tìm hiểu thêm về Bí Tích 
Thánh Thể và chúng ta bắt đầu một loạt các bài viết về các khía cạnh khác nhau của Bí 
Tích Thánh Thể. Đầu tiên trong số này được viết bởi Arthur Nankivell (trong vài phần) tôi 
cảm ơn anh ấy vì đã dành thời gian và cam kết. 
 
Trân trọng và chúc lành, 
Cha Shibu Jacob Msfs 

KIẾM NHIỀU NHẤT CỦA THÁNH LỄ-1 
Trong những tháng tới, tôi sẽ viết những bài báo ngắn để giúp chúng ta hiểu về 
Thánh Lễ, các bộ phận khác nhau và mục đích của họ. Tôi cũng sẽ giải thích những 
điều mà chúng ta, Các tín đồ, làm trong Thánh Lễ và tại sao chúng ta làm như vậy cũng 
như giải thích một số những thứ chúng ta thấy. 
Trước hết, Thánh lễ là gì? Chúa Kitô đã hứa rằng Ngài sẽ có mặt bất cứ khi nào chúng 
ta tập hợp nhân danh Ngài. Cuộc tụ họp trở thành thánh lễ khi linh mục thánh hiến 
những món quà bánh và rượu do chúng ta mang đến, và sau đó chia sẻ chúng để 
chúng ta có thể hiệp thông với Chúa Kitô. Giải thích đơn giản này có thể giúp bạn hiểu 
sự khác biệt giữa dịch vụ tang lễ và Thánh lễ an táng, và tại sao Lễ kỷ niệm Cuộc Khổ 
Nạn của Chúa vào Thứ Sáu Tuần Thánh, mặc dù dịch vụ rất linh thiêng và một phần của 
Phục Sinh, không phải là Thánh lễ. 
Chúng ta vẫn có thể có một Thánh lễ nếu không có linh mục nào? Câu trả lời là 
KHÔNG, nhưng có một sự thay thế. Trong các giáo xứ nơi các trung tâm thánh lễ được 
truyền bá đến nỗi một linh mục không thể đến thăm tất cả họ mỗi tuần và trong bất kỳ 
nhà thờ nào có linh mục trải qua một trường hợp khẩn cấp ngăn cản linh mục đó, một 
dịch vụ được tổ chức gọi là Phụng Vụ Lời Chúa với sự hiệp thông. Một phó tế hoặc đào 
tạo người được Đức Giám mục ủy nhiệm có thể chủ sự buổi lễ này, và chúng ta có thể 
vẫn chia sẻ sự hiệp thông với Chúa Kitô bằng cách sử dụng các vật chủ được thánh 
hiến trước đó trong Một thánh lễ khác. Tôi biết có hai lần trong 30 năm qua khi điều 
nàyđã xảy ra tại St Augustine. Điều này không giống như một Thánh Lễ, nhưng chỉ 
được sử dụng khi không còn lựa chọn nào khác; họ bị Giáo hội trừng phạt và đáp ứng 
tất cả nghĩa vụ cần thiết cho tuần đó. 
Thánh lễ là một hành vi thờ phượng duy nhất, nhưng chúng ta thường thấy nó có bốn 
phần: 
• Nghi thức giới thiệu 
• Phụng vụ Lời Chúa 
• Phụng vụ Thánh Thể 
• Nghi thức kết thúc 
Tôi sẽ giải thích những điều này hơn nữa trong những tháng tới. 
 
Arthur Nankivell 

19 Tháng Năm 2019 
CHÚA NHẬT THỨ NĂM CỦA PHỤC SINH 

(Năm C)
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NOTE:  Please order each item on a separate bag with 
your child’s name and class clearly written on the 
bottom of the bag.
All foods fall within the Guidelines of Healthy Kids.
Food brought from home CANNOT be heated in the 
canteen due to Health Regulations.  Boiling water will 
NOT be given out.

FILLINGS - Choose one filling from List 1 and as 
many as you like from List 2

LIST 1 LIST 2

Chicken Beetroot Cucumber

Ham Carrot Corn

Egg Lettuce Purple Onion

Cheese Tomato Red Capsicum

Cheese 50c Lactose Free 
Cheese 50c

Mayo 20c Aioli 20c

Tzatziki 20c Sour cream   50c

Rainbow Wrap                               $5.00
Squash It Sandwich                      $3.50
Restorative Roll                             $4.50
Super Salad Box                           $5.00

DRINKS
Oak Lite Milk $3.00
(strawberry, banana, chocolate)
Plain Milk $1.50
Water $2.00
Focus Water $3.00
(lemonade, blackcurrant, lemon/lime
Fruit Juice $1.50
(apple, tropical, blackcurrant, orange)

VEGETARIAN HOT FOOD
All $4.50 

Fried Rice        (HM)
Vegetable Pasta Bake (HM)

Nacho Dippers (HM)
Vegetarian Pasty
Vegetarian burger

Fruit cup

COMBO LUNCH BOX - $5.00

WE ARE A:
Nut FREE school
If your child has any special 
dietary requirements please 

speak to canteen staff and/or note 
on the lunch order bag.

          Gluten Free options Available

Homemade = (HM)

SPECIALS
Tuesday - Taco Boats(HM) $4.50

Wednesday - Soup of the Day (HM) $4.00
(with a buttered roll)

Thursday - Butter Chicken (HM)                   $4.50

HOT FOOD
Beef Burger (sauce, lettuce, tomato) (HM) $4.50
Chicken Burger (mayo, lettuce, tomato) $5.00
Hot Chicken and Mayo.  (HM) $4.50
Hot Ham Cheese Roll   (HM)                              $4.50
Lasagna $4.50
Pie  $4.00
Sausage Roll                                                      $3.50
Chicken Vegetable Pie                                       $4.00
Tomato Sauce                                                       .20c

CANTEEN PRICE LIST - TERMS 2 & 3, 2019

Food Drink Snack
Ham Apple Cheese 

Wedge

Cheese Orange Chocolate Ball

Vegemite Apple/Blackcurrant

Tropical

Plain Milk

Choose 1 option from column 1 & 2

The above canteen menu can be accessed through our website.  Here is the link:


Canteen Menu 
To find out more about what’s happening in the Canteen including Daily Specials please 

follow their blog.  Here is the link:


Canteen Blog 

CANTEEN

Danh sách thức ăn ở trên có thể được truy cập thông qua trang web của chúng tôi. Đây là hướng dẫn:

Danh Sách Thức Ăn trong Canteen

Để tìm hiểu thêm về những gì xảy ra trong Canteen bao gồm cả các  Đặc Biệt hàng ngày, xin vui lòng 
theo dõi blog của họ. Đây là hướng dẫn:

Blog Canteen

https://cpb-ap-se2.wpmucdn.com/blogs.holyfamily.catholic.edu.au/dist/1/154/files/2019/05/Canteen-Price-List-Terms-23-2019.pdf
http://blogs.holyfamily.catholic.edu.au/canteen/
https://cpb-ap-se2.wpmucdn.com/blogs.holyfamily.catholic.edu.au/dist/1/154/files/2019/05/Canteen-Price-List-Terms-23-2019.pdf
http://blogs.holyfamily.catholic.edu.au/canteen/
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QKR APP

Ứng dụng QKR cho phép bạn mua 
hàng và / hoặc thanh toán cho con 
bạn mà không cần rời khỏi nhà. Nó 
có khả năng mua / thanh toán như 
sau:
OSHC;
Động vật ăn thịt;
Trại;
Đồng phục;
Đơn đặt hàng căng tin;
Sự kiện đặc biệt;
Chuyến đi mùa xuân đi qua.

Thực hiện theo các hướng dẫn bên 
dưới để thiết lập ban đầu sau đó chỉ 
cần nhấn nút bạn sẽ có thể thực hiện 
mua hàng / thanh toán.

Không có chi phí để sử dụng Ứng 
dụng ngoài phí ngân hàng thông 
thường khi sử dụng thẻ tín dụng.

Thích hợp cho tất cả các điện thoại, 
chỉ cần truy cập App Store trên điện 
thoại của bạn.

Mọi thắc mắc hoặc quan tâm xin vui 
lòng liên hệ với văn phòng của 
chúng tôi, chúng tôi rất muốn hỗ trợ 
bạn.
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NGÀY MẶC TỰ DO Thữ Sáu 24 Tháng Năm (tặng 1 lon soup đồ hộp cho 
Trung Tâm từ thiện Fred Van)

NGÀY TỪ THIỆN Thứ Sáu 31 Tháng Năm

NGÀY MẶC TỰ DO Thứ Sáu 31 Tháng Năm(mặc tự do, xin đem ít tiền để 
đổi thành các tokens để mua đồ)

PUBLIC HOLIDAY Thứ Hai 10 Tháng Sáu

LỄ HỘI ĐIỀN KINH Thứ Năm 13 Tháng Sáu

CATHOLIC IDENTITY DAY Thứ Sáu 28 Tháng Sáu

Bản Báo Cáo Học Kỳ 1 Thứ Hai 1 Tháng Bảy (emailed)

TRÌNH DIỄN ÂM NHẠC Thứ Sáu 5 Tháng 7

NHÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ 2 THỨ SÁU 5 THÁNG BẢY (LÚC 3 GIỜ CHIỀU)
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Book Club orders are due: 
Friday - Week 3 - 17th May 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

*********Every Tuesday & Thursday 9am - 11am, Everyone is welcome

Nhóm Chơi tại Holy Family

Mỗi Thứ Ba & 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



� �

� Thứ Sáu, 17 Tháng Năm 2019

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  
 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 
Thứ Hai: Từ 8:30 sáng đến 9:30 sáng 
Thứ Tư:  Từ 2:30 trưa đến 3:30 chiều 
Thứ Năm:  8:30 sáng đến 9:30 sáng
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Assemblies
Học Kỳ 2 Trình Bày

Tuần 1 Leaders
Tuần 2 Sports Day
 Tuần 3 R/1GC & R/1TD
Tuần 4 R/1NS & R/1MP
Tuần 5 Mission Day
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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Hãy đem vào trường những giấy dán từ Woolworths. 
Chúng tô có để các thùng trong Phòng Tiếp Tân của Phụ 

Huynh & Học Sinh
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Hãy giúp cho Trường Công Giáo Holy Family!
Hãy Trờ Thành Một Thành Viên Của Hội Giải Trí Hôm Nay

The 2019 | 2020 Entertainment Memberships đã có bán ở đây, với những lời đề nghị độc quyền cho mọi thứ bạn thích làm. 
Nó là thành viên tốt nhất của chúng tôi, với rất nhiều ưu đãi tuyệt vời cho các hoạt động, điểm tham quan, mua sắm, du lịch 

và tất cả các loại món ngon - từ các quán cà phê mát mẻ đến ẩm thực tuyệt vời. 

Với Giải trí, có hàng ngàn trải nghiệm bạn có thể tận hưởng, đồng thời gây quỹ cho những điều bạn quan tâm.

"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

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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CÁC CHUYẾN THAM 
QUAN TRƯỜNG 

Thứ Ba cuối cùng của mỗi tháng

Muốn đăng ký xin vào: 
olsh.catholic.edu.au


Hay gọi: 82698800 để có một 
chuyến tham quan trường.


Trường Nữ Trung Học Công Giáo từ Lớp 7 - 12

496 Regency Road, Enfield  SA 5085

http://olsh.catholic.edu.au
http://olsh.catholic.edu.au

