
� �

� Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 2019

Mến gửi các Học Sinh, Nhân Viên và Gia Đình, 

Như bạn đã biết, trường của chúng ta cam kết thúc 
đẩy ý thức về Bản Sắc Công Giáo, Cam Kết về Sư 
Phạm đương đại cùng với niềm đam mê Sinh Thái 
Học. 

Hôm qua, chúng ta đã hân hạnh tiếp đón  Bộ Trưởng 
Bộ Môi Trường và Nước Hon.David Spiers M.P. tại 
Holy Family để chia sẻ với ông ấy công việc của 
chúng ta với Trại cá và Vườn Aquaponic. 

Chuyến thăm đã rất thành công khi Bộ Trưởng đến 
thăm Trại cá Kuyangani, với cá Barramundi, Cá rô 
bạc, Cá hồi cầu vồng, Marron, Yabiend và vườn thủy 
canh. 

Bộ trưởng sau đó chuyển sang M.U.D.L.A. (Khu vực 
học tập đa ngành), nơi ông đã kiểm tra hàng loạt bể 
cá chứa các sinh vật từ lưu vực sông Murray / 
Darling. Sau đó ông vào phòng bò sát gặp con rồng 
râu và những con rùa cổ ngắn. 

Cuối cùng, ông đến một số phòng học để xem cá 
chẽm con và gặp một số học sinh tham gia cho cá ăn 
và giữ cho bể cá an toàn và sạch sẽ. 

Sau khi hoàn thành chuyến tham quan, Bộ Trưởng 
đã gặp gỡ tất cả các học sinh lớp 5/6 trong trường 
để tham gia vào một số câu hỏi và trả lời bao gồm 
các câu hỏi sau đây 

Xin vui lòng xem trang tiếp theo cho các câu hỏi của 
các học sinh với ông Hon. David Spiers MP. 

Bộ trưởng nói với tôi rằng thật bất thường nhưng 
thật tốt khi một ngôi trường tập trung vào Sinh Thái 
học như vậy. Ông nói rằng ông có thể thấy và cảm 
nhận được bản sắc, học tập và sinh thái được đan 
xen lẫn ở đây như thế nào. 

Xin chúc mừng Gerry McCarthy, Simon Spry, và tất 
cả các giáo viên vàhọc sinh đã mang Tầm nhìn của 
một trang trại cá và vườn Aquaponic thành hiện thực 

KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 
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Questions for David Speirs…. 
 
John: What inspired you to become the minister for the water and Environment? 
 
Shanthana: What would happen to the water and Env’ in SA if we didn’t have a minister 
 
Lincoln: How long were you a shadow minister for? 
 
Leon: How does someone become a politician? 
 
Bailey: What would you do if you weren’t a minister? 
 
Ann Maria: How do you help water and environment? 
 
Abel: Are you responsible for anything other than Water and Environment? 
 
Taiyha: What part of your job do you like the most? 
 
Tina: Have you always been interested in the Environment? 
 
Sarah: What are you doing about pollution? 
 
Neath: What is one of your best achievements? 
 
Deepthi: What are you predict about the Ionosphere? 
 
Akur: What is the favourite part of your job? 
 
Victor: What is the difference between drinking and shower water? 
 
Abei: What are you doing about the water shortage or overuse in Murry Darling basin? 
 
Dylan: Are you doing anything to stop the carp population? 
 
Dylan: What are we doing to keep our endangered species safe from extinction in SA water 
and catchment? 
 
Kaidan: Is it hard to be a minister? 
 
Deepthi: We test and monitor water here in our fish farm, what do you do to test water 
quality in SA waterways? 
 
Micheal: What are your concerns for our Environment here in SA? 
 
 

Hỏi & Trả Lời của Học Sinh với Bộ Trưởng Hon. David Speirs

Câu hỏi cho Hon.David Speirs. 
 
John: Điều gì truyền cảm hứng cho bạn để trở thành bộ trưởng cho nước và môi trường?
 
Shanthana: Chuyện gì sẽ xảy ra với nước và Môi Trường ở Nam Úc nếu chúng ta không có một bộ trưởng? 
 
Lincoln: Bạn là một bộ trưởng trong bao lâu? 
 
Leon: Làm thế nào để ai đó trở thành một chính trị gia?
 
Bailey: Bạn sẽ làm gì nếu bạn là một bộ trưởng?
 
Ann Maria: Làm thế nào để bạn giúp nước và môi trường?
 
Abel: Bạn có chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì khác ngoài Nước và Môi trường không?

Taiyha: Phần nào trong công việc của bạn mà bạn thích nhất? 
 
Tina: Bạn đã luôn quan tâm đến Môi trường?
 
Sarah: Bạn đang làm gì về ô nhiễm? 
 
Neath: Một trong những thành tựu tốt nhất của bạn là gì? 
 
Deepthi: Bạn dự đoán gì về tầng điện ly?
 
Akur: Phần yêu thích của công việc của bạn là gì? 
 
Victor: Sự khác biệt giữa nước uống và nước tắm là gì? 
 
Abei: Bạn đang làm gì về tình trạng thiếu nước hoặc lạm dụng trong lưu vực Murry Darling?

Dylan: Bạn đang làm bất cứ điều gì để ngăn chặn quần thể cá chép?
 
Dylan: Chúng ta đang làm gì để giữ an toàn cho các loài trong nước và các lưu vực tại Nam Úc có nguy cơ tuyệt chủng? 
 
Kaidan: Làm bộ trưởng có khó không?
 
Deepthi: Chúng tôi kiểm tra và theo dõi nước ở đây trong trại cá của chúng tôi, bạn làm gì để kiểm tra nước Chất lượng 
đường thủy tại Nam Úc? 
 
Micheal: Mối quan tâm của bạn đối với Môi trường của chúng ta ở Nam Úc là gì? 
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             NHÓM PHỤ HUYNH 
                   & THÂN HỮU 

Vé $10 một người 
Hiện có tại Văn Phòng hoặc mua 

trên Qkr app 
Xin đem theo nước & thức ăn nhẹ 

GÂY QUỸ ĐỂ MUA CÁC 
THIẾT BỊ CHƠI TENNIS 

NGOÀI TRỜI

THỨ SÁU 
21THÁNG SÁU 
@ 7.30 GIỜ TỐI

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm sự đóng góp cho các mặt hàng đấu giá vào đêm này. Quà tặng và 
tên doanh nghiệp của quí vị sẽ được đăng lên vào đêm đó. Quí vị có thể để lại tài liệu quảng 
cáo, chứng từ và / hoặc danh thiếp cho khách của chúng tôi. 

Nếu quí vị có bất kỳ thắc mắc nào, quí vị có thể liên hệ với thầy Adam Slater hoặc cô Luisa 
Antoniciello theo số 8250 6616.

ĐANG TÌM KIẾM CÁC ĐÓNG GÓP CHO ĐẤU GIÁ

Đêm  
đố vui

THỨ SÁU 21 THÁNG SÁU 

7:30 - 10:30 tối
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Spring 
Fair

Chúa Nhật 20 Tháng Mười  2019 

Tại Trường Công Giáo Holy Family 

71 Shepherdson , Parafield Gardens SA 5107 

Bạn có khiếu vể mỹ thuật không? Bạn có một doanh nghiệp nhỏ tại nhà? 

Nếu đây chính là bạn, chúng tôi muốn mời bạn tham gia tổ chức một gian hàng tại hội chợ xuân 
hàng năm của chúng tôi. 

Các mẫu đơn có sẵn từ văn phòng, trang web của chúng tôi hoặc thông qua Ứng dụng QKR. Lệ phí 
có thể được thực hiện tại văn phòng hoặc thông qua Ứng dụng QKR. 

Xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc liên hệ với Trường. 

Cảm ơn 
Ban Hội Chợ Xuân 

Họp lần tới: Thứ Tư 24 Tháng Bảy 2019 
     9 giờ sáng trong Phòng Boardroom 
     ***Chào đón Mọi Người

´~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Phụ Huynh và bạn Hữu thân mến,

You are invited to attend our, 

Instrumental Music Showcase. 

THURSDAY 4th of July (Week 10) 
9:00am

In the school hall.
Whole school assembly. 

Holy Family has many talented Musicians who attend 
instrumental lessons here at school.  Your child could be one 

of them.

For further information please contact the school office or the 
Music teachers.

We are looking forward to an inspiring and entertaining 
showcase of talent.

Hope to see you there!

Kind Regards,
Sarah Crisp and Kristine Rebeiro.

BẠN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ 
Ngày Biểu Diễn Nhạc Cụ 

THỨ NĂM 4 Tháng Bảy (Tuần 10) 
Lúc 9 giờ sáng 

Trong Hội Trường 
Nhóm Toàn Trường 

Holy Family có nhiều Nhạc sĩ tài năng đang tham dự các buổi học nhạc cụ tại 
trường. Con quí vị có thể là một trong số họ. 

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên lạc văn phòng trường hoặc các giáo viên 
âm nhạc. 

Chúng tôi đang mong chờ một chương trình giới thiệu tài năng đầy cảm hứng và 
giải trí. 

Hy vọng sẽ được gặp quí vị ở đó! 

Trân trọng, 
Sarah Crisp và Kristine Rebeiro
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THẤY VÀ THUẬT LẠI

Chú Két Sulphur Crested Cockatoo đang ăn trái đào trên đỉnh cột cờ của trường 
chúng ta. 

Thứ Ba 4 Tháng Sáu 2019 

Sự thật: 

Có trí thông minh vượt bậc; 

Có thể sống đến 70 năm; 

Đứng hầu hết bằng chân trái. 

Có khả năng đồng bộ hóa chuyển động của nó với nhịp điệu nhạc.
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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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TRUNG TÂM GIÁO DỤC MẦM NON
Trường Công Giáo Holy Family
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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

CANTEEN

Chúng tôi đang cần tình nguyện viên. Nếu bạn có thể dành một vài giờ, chúng tôi sẽ thực sự đánh giá cao 
sự giúp đỡ của bạn. Hãy nói chuyện với các nhân viên văn phòng về việc đăng ký trở thành một tình 
nguyện viên.  Nếu bạn đã sẵn sàng hãy đến và nói chuyện với chúng tôi trong căng tin. Chúng tôi rất 
mong muốn để có thể làm việc với bạn.

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

Canteen Menu

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:

 Canteen Blog



� �

� Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 2019

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;
Các cuộc thi thể thao;
Trại;
Đồng phục;
Đơn đặt hàng căng tin;
Mua các trò chơi trong Hội Xuân;
Các sự kiện đặc biệt và BÂY GIỜ 
* Lệ Phí 

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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ĐÊM ĐỐ VUI Thứ Sáu 21 Tháng Sáu

CATHOLIC IDENTITY DAY Thứ Sáu 28 Tháng Sáu

SEMESTER 1 REPORTS Thứ Hai 1 Tháng Bảy (sẽ gửi email)

THI BÓNG RỔ Thứ Ba 2 Tháng Bảy

TRÌNH DIỄN ÂM NHẠC Thứ Năm 4 Tháng Bảy

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ 2 Thứ Sáu 5 Tháng Bảy  (chấm dứt lúc 3 giờ chiều)
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TIN TỪ APRIM
Vào Thứ Năm, ngày 13 Tháng Sáu là Lễ Thánh Anthony của Padua. 

Anthony sinh ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha, trong một gia đình giàu có. 
Ban đầu là một thành viên của Dòng Augustin, ông gia nhập dòng 
Franciscans khi ông 26 tuổi. Ông là một nhà thuyết giáo tài năng, làm 
việc ở Ý và Pháp. Khi mọi người không nghe lời dạy của ông, ông đã 
đi và thuyết giảng cho các loài cá, không phải vì sự dạy dỗ của cá, mà 
là vì vinh quang của Thiên Chúa, niềm vui của các thiên thần và làm 
dịu trái tim của ông. Ông qua đời ở Padua, Ý, ở tuổi 36 và được Giáo 
hoàng Pius X11 tuyên bố là Bác Sĩ của Giáo Hội vào năm 1946. Ông 
được nhớ đến và yêu mến vì lời dạy đầy cảm hứng, một người hầu của 
người nghèo và một người làm phép lạ. 

Thánh lễ, Phụng vụ và Cầu nguyện của Lớp  
Thánh Lễ, Thứ Năm, ngày 20 Tháng Sáu, 11:30 sáng tại Trung Tâm  
của R/1EQ & R/1MS 
Lễ Phụng vụ, Thứ Năm, ngày 20 Tháng Sáu của 3JM, 9lúc  giờ sáng, 
tại Lớp học. 
Cầu Nguyện Buổi Sáng,  Thứ Tư, ngày 19 Tháng Sáu , lúc 9.15 
sáng ,của  2JW, trong Lớp học 

Michael Urdanoff  
APRIM của Holy Family 

Thắc mắc về Hành trình chuẩn bị bí tích cho trẻ em 
Con bạn đang theo  học trường tiểu học Công Giáo và bạn sống trong 
Giáo xứ Salisbury? 

Bạn có nghĩ rằng anh ấy / cô ấy có thể sẵn sàng chuẩn bị cho các bí 
tích Thêm sức và rước lễ lần đầu không? (Xin lưu ý: Trẻ em cần phải  7 
tuổi trước khi có thể tham gia hành trình bí tích.) 

Chúng tôi sẽ tổ chức hai buổi tuyển sinh / thông tin vào cuối tuần sau: 
Thứ Bảy ngày 29 Tháng Sáu năm 2019 từ 4.15 chiều  
 lặp lại vào 
Chúa Nhật ngày 30 Tháng Sáu năm 2019 từ 10.15 sáng  
VÀ 
Thứ Bảy ngày 27 Tháng Bảy   2019 từ 4.15 chiều 
lặp lại vào 
Chúa Nhật ngày 28 Tháng Bảy năm 2019 từ 10.15 sáng 
Đăng ký trước / Phiên thông tin được tổ chức: trong Trung tâm Gia  
Đình (Phòng họp giáo xứ mới liền kề với bãi đậu xe của nhà thờ) 23 
Commercial Rd, Salisbury 

Chúng tôi mời phụ huynh đến cùng vào Thứ Bảy HOẶC Chủ Nhật cho 
cuộc họp đầu tiên vào cuối tuần cuối Tháng Sáu và Thứ Bảy HOẶC 
Chúa Nhật cho cuộc họp thứ hai vào cuối tuần tTáng Bảy, nơi chúng ta 
sẽ đăng ký. (Trẻ em không cần phải tham dự hai tuần đầu tiên này.) 

Nếu bạn quan tâm xin vui lòng chọn tờ đơn đăng ký từ trường Holy 
Family School hoặc St. Augustines School hoặc từ Văn phòng Giáo Xứ. 
Điền vào và trả lại phiếu xé ở phía dưới để cho biết ý định tham dự của 
bạn. 

Đối với trẻ em tại các trường không phải là Công giáo, chúng tôi bắt 
đầu chúng trong chương trình Thành lập Đức tin Gia đình - vui lòng 
liên hệ với Bà Joan Young tại Văn phòng Giáo xứ theo số 8258 2314 để 
biết chi tiết. 

Louise Svensdotter 
Điều phối viên chương trình bí tích 
Giáo xứ Công giáo Salisbury 
Điện thoại: 8281 9603 
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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 Francis Trinh Van Phat 
  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 
 

    16161616THTHTHTH    JUNE 2019JUNE 2019JUNE 2019JUNE 2019    

THE MOST HOLY TRINITYTHE MOST HOLY TRINITYTHE MOST HOLY TRINITYTHE MOST HOLY TRINITY    
(YEAR C)(YEAR C)(YEAR C)(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 

 

These Mobile Phones! 
 

My brother once shared on Facebook a picture of a row of people seated on a church 
pew and each one bent over a mobile phone and the caption said “no respect in 
church”. 
 

At first glance, my reaction was to condemn such irreverent behavior in church.  
However, after taking a second and closer look at the people doing the so-called 
disrespectful act, I began to ask myself why are they all looking at the mobile phones 
at the same time.  Is it possible that they are all catching up with SMS messages – at 
the same time? Or, are they watching (in church) a sporting event being streamed 
online (?) - they must be all fanatical fans of the teams playing in that sporting event!  
But, the expression on the faces of those people in the picture were somber and it 
looked (to me) as if they were actually praying.  Then it hit me – there are now 
electronic copies of the Missal available online – what if they are using their mobile 
phones to follow the order of Mass and the readings of the day (?) What a radical 
thought! 
 

I do have in my mobile phone a licensed copy of the Divine Office (an electronic 
Breviary) which contains the Liturgy of the Hours and Mass readings.  It is possible 
therefore to have an eMissal installed in a mobile phone (or an iPad, a Tablet, or a 
NotePad). 
 

Mobile phones (and iPads, Tablets, NotePads) have become ubiquitous in our daily 
life.  The current generation would probably feel lost without these electronic 
communications units, and so, are now normally brought along everywhere they go. 
This practice is so prevalent that it has become customary, that before the start of 
Mass, a request is made for the congregation to switch off or silence their mobile 
phones - this is to forestall any phone ringing when a call is being received, creating a 
disturbance that distracts the people and also disrupts the flow of the liturgical 
service.   
 

But, of course, anyone can still open their phones while on silent mode, to read text 
messages or, optimistically - their eMissals - hopefully, not the Internet for news of 
the latest Footy or Cricket scores. 
 

There is a time and place for everything. 
 

When we gather together at Mass, we are to engage ourselves fully to pray and 
commune with God.  We should not allow ourselves to be distracted from the 
undertaking at hand.  A ringing phone calling for us to answer, a vibrating phone 
calling us to read a text message – surely, these can all wait for a later time? An hour 
at most? 
 

I once heard a comment that all these new-fangled devices are works of the evil one, 
to lure us away from a deeper relationship with God.  However, novel things are not 
to be shunned but rather to know the proper way to use these.  We must not let the 
evil one succeed in using these as instruments to lure us away from God.  These can 
be means for us to be closer to God, as long as our priority will be and always be God. 
 

… and if sometimes, in our human frailty, we feel confused and insecure and we 
don’t quite know what to do, then let us call on God and pray: “Lord, please guide 
and guard us”.     

[Deacon Arturo Jimenea 12/06/2019] 
    

Những điện thoại di động! 
 
Anh trai tôi đã từng chia sẻ trên Facebook một bức ảnh về một hàng người ngồi trên ghế 
nhà thờ và mỗi người cúi xuống một chiếc điện thoại di động và chú thích nói không có sự 
tôn trọng trong nhà thờ. 
 
Thoạt nhìn, phản ứng của tôi là lên án hành vi bất kính như vậy trong nhà thờ. 
Tuy nhiên, sau khi nhìn lần thứ hai và gần hơn vào những người thực hiện hành động 
được gọi là thiếu tôn trọng, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao tất cả họ đều nhìn vào điện thoại di 
động cùng một lúc. Có thể là tất cả họ đang bắt kịp với tin nhắn SMS - cùng một lúc? 
Hoặc, họ đang xem (trong nhà thờ) một sự kiện thể thao đang được phát trực tuyến (?)  
- họ phải là tất cả người hâm mộ cuồng nhiệt của các đội chơi trong sự kiện thể thao đó! 

Nhưng, biểu cảm trên khuôn mặt của những người trong bức tranh thật ảm đạm và nó 
trông (với tôi) như thể họ đang thực sự cầu nguyện. Sau đó, nó đánh tôi - bây giờ có  

- các bản sao điện tử của Missal trực tuyến - điều gì sẽ xảy ra nếu họ sử dụng điện thoại 
di  động để tuân theo thứ tự của Thánh lễ và các bài đọc trong ngày (?) Thật là một suy 
nghĩ cấp tiến! 

 
Tôi có trong điện thoại di động của mình một bản sao được cấp phép của Văn phòng  
Thần thánh (Breviary điện tử) có chứa Phụng vụ Giờ và Thánh lễ. Do đó, có thể cài đặt 
eMissal trong điện thoại di động (hoặc iPad, Máy tính bảng hoặc NotePad). 
 
Điện thoại di động (và iPad, Máy tính bảng, NotePad) đã trở nên phổ biến trong cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta. Thế hệ hiện tại có lẽ sẽ cảm thấy lạc lõng nếu không có các đơn 
vị liên lạc điện tử này, và vì vậy, giờ đây thường được mang theo mọi nơi họ đến. 
Thông lệ này phổ biến đến mức nó đã trở thành thông lệ, trước khi bắt đầu Thánh lễ, một 
yêu cầu được đưa ra cho hội chúng là tắt hoặc tắt điện thoại di động của họ - điều này là 
để kiểm tra bất kỳ điện thoại nào đổ chuông khi nhận được cuộc gọi, tạo ra một cuộc gọi 
xáo trộn làm mất lòng dân và cũng làm gián đoạn dòng chảy của phụng vụ. 
 
Nhưng, tất nhiên, bất cứ ai vẫn có thể mở điện thoại của mình khi ở chế độ im lặng, để 
 đọc tin nhắn văn bản hoặc, một cách lạc quan - eMissals của họ - hy vọng, không phải là 
Internet cho tin tức về điểm số Footy hoặc Cricket mới nhất. 
Có một thời gian và địa điểm cho tất cả mọi thứ. 
Khi chúng ta tụ họp cùng nhau trong Thánh lễ, chúng ta phải dấn thân trọn vẹn để cầu 
nguyện và giao tiếp với Chúa. Chúng ta không nên cho phép bản thân bị phân tâm khỏi 
công việc đang làm. Một điện thoại đổ chuông gọi cho chúng tôi để trả lời, một điện thoại 
rung gọi chúng tôi để đọc tin nhắn văn bản - chắc chắn, tất cả có thể chờ một thời gian 
sau? Một giờ nhiều nhất? 
 
Tôi đã từng nghe một nhận xét rằng tất cả những thiết bị có răng cưa mới này là tác phẩm 
của kẻ ác, để dụ chúng ta khỏi mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa. Tuy nhiên, những điều 
mới lạ không phải là để xa lánh mà là để biết cách sử dụng đúng đắn. Chúng ta không 
được để kẻ ác thành công trong việc sử dụng chúng làm công cụ để lôi kéo chúng ta ra 
khỏi Thiên Chúa. Những cái này có thể có nghĩa là để chúng ta gần gũi với Chúa hơn,  
miễn là ưu tiên của chúng ta sẽ luôn luôn là Chúa. 
 
Sau đó, đôi khi, trong sự yếu đuối của con người, chúng ta cảm thấy bối rối và bất an và 
chúng ta không biết phải làm gì, sau đó chúng ta hãy kêu gọi Chúa và cầu nguyện: Chúa 
trên muôn loài, xin hãy hướng dẫn và bảo vệ chúng con. 

 
[Phó tế Arturo Jimenea 12/06/2019] 

16 Tháng Sáu 2019 
THẦN THÁNH CỦA CHÚA BA NGÔI 

(Năm c) 
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Book Club orders are due: 
Friday - Week 8 - 21st June 2019
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Holy Family Catholic School Playgroup  
For children aged 0-5 years 

We are based on the principles of continuity, transition and pathways for children and their 
families.  Watch your children play, learn and build friendships and social skills in a safe and 
supported environment. 

All families are WELCOME (you don’t need to be attending the school) 

When: Tuesday & Thursday 9am - 11am  
Where: Holy Family OSHC room  

Bring: Water, hat, fruit & gold coin donation  
For further enquiries, Please call 8250 6616 or email 

kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

Nhóm Chơi của Trường Holy Family 
Cho trẻ em từ 0 - 5 tuổi 

Chúng tôi dựa trên những dự đoán về tính liên tục, chuyển tiếp và con đường cho trẻ 

em và gia đình của chúng. Xem con bạn chơi, học hỏi và xây dựng tình bạn và các kỹ 

năng xã hội của chúng trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ. 

Tất cả các gia đình đều được chào đón (bạn không cần phải đến trường) 

Khi nào: Thứ ba & Thứ năm 9h - 11h 

Ở đâu: phòng OSHC của Holy Family 

Mang theo:  nước, mũ, trái cây và đồng tiền vàng. 

Đối với các yêu cầu xa hơn, xin vui lòng gọi 82506616 hoặc email: 

kelly.johnston@holyf Family.catholic.edu.au 
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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 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 Trình Diễn Âm Nhạc
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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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"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

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.

http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
mailto:ros.maguire@holyfamily.catholic.edu.au
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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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For All Girls

COLLEGE TOURS
Tuesday 25 June & 30 July

 9:30am & 5:30pm

To register, visit: olsh.catholic.edu.au
or phone 8269 8800 to request a tour

NOW FINALISING 
2020 ENROLMENTS 

A Girls Secondary Catholic College from Year 7 - 12
496 Regency Road, Enfield SA 5085

Phone: 8269 8800 Web: olsh.catholic.edu.au

  

OUR LADY OF THE  
SACRED HEART  

COLLEGE

OLSH

CÁC CHUYẾN THAM 
QUAN TRƯỜNG 

Thứ Ba cuối cùng của mỗi Tháng

9:30 sáng & 5:30 chiều


Đăng ký, xin vào: olsh.catholic.edu.au

Hay gọi 82698800 để chọn ngày tham 

quan trường


 Trung Học Công Giáo Nữ từ Lớp 7 - 12

496 Regency Road, Enfield SA 5085


Điện thoại: 8269 8800

Web: olsh.catholic.edu.au

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