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Mến chào mọi người,  
 
Chào mừng tất cả các thành viên của cộng đồng trường 
tuyệt vời của chúng ta, đặc biệt là các học sinh mới vào 
Trường Công Giáo Holy Family năm 2019. Quí vị có thể 
không nhận ra rằng trong suốt năm học, ngoài các học 
sinh trong Lớp Reception mới, thì chúng ta đã chào đón 
thêm 35 học sinh mới ở tất cả các Cấp từ lớp 1đến lớp 6!  
 
Chào mừng các em học sinh mới đến với Reception 
giữa năm của chúng ta: 

Giáo dục 
Thật vinh dự khi có  được 10 Giáo viên Thực Tập thêm 
trong các lớp học của chúng ta trong Học Kỳ này. Các em 
rất thích có những gương mặt mới này được thêm vào đội 
ngũ các nhà giáo dục của chúng ta để hướng dẫn việc học 
tập hàng ngày của chúng. Những giáo viên này sẽ ở trong 
trường của chúng ta trong năm tuần tới và sẽ dành nhiều 
thời gian để học tập hàng đầu trong các lớp học.  
 
MONG CÓ ĐƯỢC! Các Khối Lego Dư Thừa  
Quí vị có thể nhận thấy rằng trong nhiều giờ giải lao và 
nghỉ trưa, tôi đã tổ chức cho trẻ em từ khắp trường vào 
trong văn phòng của tôi tham gia vào một loạt các hoạt 
động thực tế, chơi game, nghệ thuật và thủ công, thiết kế 
và xây dựng. Tôi háo hức tìm kiếm một số khối lego để sử 
dụng với trẻ em. Nếu quí vị có bất kỳ các lego nào hiện 
đang dư thừa so với yêu cầu của mình, chúng tôi sẽ rất vui 
nhận khi được sử dụng chúng trong trường.  
 
Hội chợ xuân của Holy Family: Chúa Nhật ngày 20 
Tháng Mười năm 2019 
 
Ủy ban Hội Chợ Mùa xuân đang bận rộn chuẩn bị  một 

chương trình tuyệt vời về các sự kiện cho cộng đồng chúng 
ta. Chúng tôi đang háo hức tìm kiếm các sự hỗ trợ của quí 
vị để  làm cho ngày này thành công tốt đẹp. Chúng tôi hy 
vọng rằng các bậc phụ huynh trong các Lớp sau đây có thể 
giúp chúng tôi trong các quầy hàng trong ngày:  
 
L  Nhóm các Lớp R/1     L  Nhóm các Lớp 2  
L  Nhóm các Lớp 4         L  Nhóm các Lớp 5/6  

Các cuộc họp phụ huynh dành cho Hội Xuân: Hân hoan 
chào đón Tất Cả mọi người  
Hãy đến và nói lên những ý kiến để chuẩn bị, chúng tôi rất 
thích các lời khuyên của quí vị! 
 
• Thứ Ba tuần 4 lúc 7 giờ tối trong Phòng nhân viên  
• Thứ Ba tuần 8 lúc 7 giờ tối trong Phòng nhân viên  
 

Điểm tham quan: 
• Bắn pháo hoa 
• Các trò chơi  
• Xổ số 50/50 
• Đấu giá lớn (với chuyên gia đấu giá David Stockbridge 
của chúng ta)  
• Showbag 
• Quà Xổ số từ công Ty thịt Austal Úc - Đồng thời tặng 
một khay thịt  
• Nhạc Sống  
• Bánh sô cô la 
• Máy bay không quân  
• Vườn ươm lớn  
• Trung Tâm ELC mở cử (Hoạt động cho trẻ em trước tuổi 
đến trường)  
• Cưỡi ngựa con  
• Golf mini 
• Gian hàng đồ cũ  
• Gian hàng thực vật (Cây do trẻ em trồng)  
• Gian hàng của học sinh (Slime  / playdough / Chocolate 
Toss) 
• Dàn đồng ca của trường  

• Braiden 
• Jeikei 
• Korbyn 
• Ivy 
• Owen 
• Ashley 
• Riaan 
• Lina 
• Milica 
• Long 
• Nahom 
• Monique 

• Shylah 
• Raavi 
• Kevin 
• Hartley 
• Jason 
• Vedika 
• Williams 
• Sam 
• Derek 
• Catharen 
• Oliver 
• Alana 
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Món ăn  
• Gian hàng thực phẩm Việt Nam  
• BBQ  
• Xúc xích  
• Yiros  
• Khoai tây chiên  
• Thức ăn Ấn Độ  
• Thức uống mát  
• Khoai tây trên que  
• Trà Sửa Buble 
• Dâu tây và kem  
• Trà Devonshire 
• Xe Van Cà phê  
• Gelato kem  
• Đồ ăn Ý - Bánh Ý, mì ống, cà phê 
 
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 

Chúa Nhật 20 Tháng Mười 
Vào Cửa Tự Do 
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Next Meeting: Thứ Ba 13 Tháng Tám 2019 
7giờ tối trong Phòng Giáo Viên 
***Chào đón Mọi Người ! ***

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
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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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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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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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HỘI THI BÓNG ĐÁ Thứ Ba 30 Tháng Bảy

HỘI CROSS COUNTRY Thứ Tư 7 Tháng Tám 

CHỤP HÌNH TOÀN TRƯỜNG Thứ Hai 12 Tháng Tám

HỌP HỘI XUÂN Thứ Ba 13 Tháng Tám (7 giờ tối trong Phòng Giáo Viên)

HỘI TH TENNIS NAM ÚC Thứ Hai 19 Tháng Tám

THI ĐÁ BANH BẦU DỤC Thứ Ba 20 Tháng Tám
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Thứ Sáu ngày 26 tháng 7 này là Ngày Lễ Thánh 
Joachim & Saint Anne, cha mẹ của Mary, Mẹ Thiên 
Chúa .. 
 
Mặc dù có rất ít viết về họ, chúng ta có được câu 
chuyện cổ nhất từ một tài liệu có tên là Tin Mừng 
của James. Truyền thuyết kể trong tài liệu này nói 
rằng sau nhiều năm, một thiên thần xuất hiện nói với 
Anne và Joachim rằng họ sẽ có một đứa con. Anne 
hứa sẽ hiến đứa trẻ này cho Chúa. 
 
Ngoài ra, họ là cha mẹ của Mary, người đã nuôi 
dưỡng cô, dạy dỗ cô, nuôi dạy cô trở thành một 
người Mẹ xứng đáng của Thiên Chúa. Chính lời dạy 
của họ đã khiến cô đáp ứng yêu cầu của Chúa với 
đức tin, "Hãy để con ngươi  được thực hiện với ta 
như lòng các ngươi mong muốn." Đó là tấm gương 
của họ về việc nuôi dạy con cái mà Mary đã làm 
theo khi cô nuôi dạy con trai của mình, chúa Jesus. 
Chính đức tin của họ đã đặt nền tảng của lòng can 
đảm và sức mạnh cho phép cô đứng bên thập giá 
khi con trai mình bị đóng đinh và vẫn tin tưởng. 
 
(Trích từ Công Giáo Trực Tuyến) 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH LẾ BÍ TÍCH  
 
Kính gửi các bậc phụ huynh, người chăm sóc 
 
Xin lưu ý rằng phiên họp tiếp theo cho Chương Trình 
Bí tích Thánh Matthew năm nay là vào lúc 4 giờ 
chiều Thứ Bảy,  27 Tháng Bảy  hoặc lúc 10 giờ sáng 
hoặc Chúa Nhật ngày 28 Tháng Bảy tại Trung Tâm 
Mới của Giáo Xứ, phía sau Nhà thờ Saint Augustine, 
Salisbury. 
Chúng tôi rất mông được gặp bạn ở đây. 
 
Hãy nhớ rằng cô Louise luôn dành thời giờ để nói 
chuyện với cha mẹ mỗi Thứ Năm từ 8.50 sáng tại 
Holy Family về Chương trình Bí Tích. 
 
 
Xin Chúa Ban Phước cho quí vị, 
 
Louise, Diane, Phillis và Michael 

TIN TỪ APRIM
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WEEKLY NEWSLETTER OF  
SALISBURY CATHOLIC PARISH 

     PARISH VISION: 
A Welcoming Community, 

United in Faith, 
Centred in 

the Eucharist, 
 Which embraces the Spirit 

and Nature of all  
God’s People 

 

PARISH CONTACTS: 
 

Parish Business Manager:  
Anne Blake 
Phone:  8258 2314   
Email:   enquire@salcath.org.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    
Email:   sacraments@salcath.org.au 

  

  Parish Faith Formation: 
Joan Young (Coordinator) 
Phone:  8258 2314  
Email:   faithformation@salcath.org.au 
 

Children’s Liturgy of the Word: 
Louise Stevens (Coordinator) 
Phone:  8258 2314  
Email:   childrensliturgy@salcath.org.au 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 

Coordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay  
Phone:  0410 747 626 
 

Lyell McEwin Hospital Chaplains: 
Robynne Malone: 8182 9000 and ask for 
Pager 6060 or for the Catholic Chaplain 
 

Calvary Central Districts Hospital: 
  Call 8282 5395 (9am-5pm) and ask for     
  Pastoral Care Worker on duty 
 

        

22228888thththth    JulyJulyJulyJuly    2019201920192019    
11117777THTHTHTH    SUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIMESUNDAY IN ORDINARY TIME    

(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: https://salcath.org.au 
http://salcath.freehostia.com 

 
The Mass and the Bible 

 
 
 

We can state firmly: the Mass is biblical. It’s biblical in its  whole structure: the 
greetings, gestures, liturgy of the Word, the consecration. We can look at them 
closely. In the May Echo we looked at  “The introductory rite” and then the 
June Echo “The Liturgy of the Word” 
 

This part of the Mass is “The Liturgy of the Eucharist” 
 
As the Mass moves into the Liturgy of the Eucharist, one continues to recognize a 
construct of prayers, gestures, and practices that allude to the Bible. For example, 
the bread and wine calls to mind the sacrifice of thanksgiving offered by the 
priest-king Melchizedek in Genesis 14:14-16. It is against this Old Testament 
backdrop that Jesus, whom the author of Hebrews identifies as a priest according 
to the order of Melchizedek (Heb. 5:10), offers bread and wine at the Last Supper. 
 
Therefore, the offering of bread and wine in the Catholic Mass signifies that the 
sacrifice soon to take place is one like Melchizedek, namely a sacrifice of 
thanksgiving (Greek, eucharistia), and is offered by a priest of the order of 
Melchizedek, i.e., the priest who acts in persona Christi.  
 
Another Bible passage that may come to mind during the offertory prayers is 
Daniel 3:39-40 (NAB), where Azariah prays while standing in the midst of the 
fiery furnace, “But with contrite heart and humble spirit let us be received; as 
though it were holocausts of rams and bullocks, or thousands of fat lambs, so let 
our sacrifice be in your presence today as we follow you unreservedly.” 
 
This passage serves as a possible background for the prayer for acceptance of 
sacrifice, which reads, “With humble spirit and contrite heart may we be accepted 
by you, O Lord, and may our sacrifice in your sight this day be pleasing to you.”   
 
Along with the prayers of offertory, the priestly act of washing hands models the 
biblical tradition. According to Leviticus 30:18-21, Moses instructs the Levitical 
priests to wash their hands in the bronze basin located next to the altar of sacrifice 
outside the tabernacle before entering to perform their priestly duties. The 
Catholic priest washes his hands because he is about to enter the heavenly 
tabernacle that is made present in time and space when he confects the Eucharist. 
(Carlo Broussard)  
 
(To be continued in part 2) 
 

Fr Francis 
 
 

 

Thánh lễ và Kinh thánh 
 
Chúng ta có thể tuyên bố chắc chắn: Thánh lễ là Kinh thánh.  Kinh Thánh trong 
toàn bộ cấu trúc của nó: lời chào, cử chỉ, phụng vụ Lời Chúa, thánh hiến. 
Chúng ta có thể nhìn vào chúng  
chặt chẽ. Trong Bản Tin Tháng Năm, chúng tôi đã xem xét các “Nghi Thức 
Giới tTiệu” và sau đó là Bản Tin Tháng Sáu “Tiếng Vọng Phụng Vụ Lời Chúa” 
 
Phần này của Thánh lễ là “Thánh lễ Phụng vụ Thánh Thể” 
 
Khi Thánh Lễ di chuyển vào Phụng Vụ Thánh Thể, người ta tiếp tục nhận ra 
xây dựng những lời cầu nguyện, cử chỉ và thực hành ám chỉ về Kinh Thánh. Ví 
dụ, Bánh và rượu gọi vào tâm trí sự hy sinh của sự tạ ơn được cung cấp bởi 
linh mục – vua Melchizedek trong Sáng Thế Ký 14: 14-16. Nó chống lại bối 
cảnh trong Cựu mà Chúa Giêsu, người mà tác giả của tiếng Do Thái xác định 
là một linh mục theo theo lệnh của Melchizedek (Hê-bơ-rơ 5:10), cung cấp 
bánh mì và rượu vang trong Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng. 
 
Do đó, việc dâng bánh và rượu trong Thánh lễ Công giáo biểu thị rằng sự hy 
sinh sớm diễn ra như của Melchizedek, cụ thể là ễ tạ ơn (tiếng Hy Lạp, 
eucharistia), và được cung cấp bởi một linh mục theo thứ tự Melchizedek, tức 
là, linh mục hành động trong cá nhân Christi. 
 
Một đoạn Kinh thánh khác có thể xuất hiện trong tâm trí trong những lời cầu 
nguyện ngoài lề là Daniel 3: 39-40 (NAB), nơi Azariah cầu nguyện khi đứng 
giữa Lò lửa, “ Nhưng với trái tim đồng điệu và tinh thần khiêm nhường, chúng 
ta hãy đón nhận; mặc dù đó là sự thiêu hủy  của các con trừu đực và bò đực , 
hoặc hàng ngàn con cừu béo, vì vậy hãy để sự hy sinh của ta là sự hiện diện 
của các ngươi ngày hôm nay khi ta theo các ngươi  không ngừng nghỉ.”  
Đoạn văn này phục vụ như một nền tảng có thể cho lời cầu nguyện để chấp 
nhận sự hy sinh, “với tinh thần khiêm nhường và trái tim đồng điệu, chúng ta 
có thể được chấp nhận bởi Chúa, Chúa ơi, và xin sự hy sinh của chúng con 
hôm nay trong tầm mắt của Ngài sẽ làm Chúa hài lòng”  . 
 
Cùng với những lời cầu nguyện không chính đáng, hành động rửa tay của Linh 
Mục là truyền thống kinh thánh. Theo Lêviký 30: 18-21, Môi-se chỉ thị cho các 
Linh Mục Lê-vi rửa tay trong bồn đồng nằm cạnh bàn thờ tế lễ bên ngoài đền 
tạm trước khi bướcvào để thực hiện nhiệm vụ linh mục của họ.  Linh Mục 
Công Giáo rửa tay vì sắp vào thiên đàng  
Đền tạm được hiện diện trong thời gian và không gian khi người ta xưng tội 
trong Thánh Thể. 
 
(Carlo Broussard)  
(Sẽ được tiếp tục trong phần 2) 

Cha Francis 

28 Tháng Bảy 2019 
CHÚA NHẬT LẦN THỨ 17 

(Năm C)
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     PARISH VISION: 
A Welcoming Community, 

United in Faith, 
Centred in 

the Eucharist, 
 Which embraces the Spirit 

and Nature of all  
God’s People Parish website: https://salcath.org.au 

http://salcath.freehostia.com 

PARISH PASTORAL VISITATION 
SALISBURY CATHOLIC PARISH 

3rd – 11th  AUGUST 2019 
SATURDAY, 3RD AUGUST 2019 
 

6:00PM – MASS ST. AUGUSTINE’S CHURCH by Fr. Philip Marshall 
Followed by GREET, MEET & CUPPA with the Parishioners in foyer 
 
SUNDAY,  4TH  AUGUST 2019 
 

9:00AM- MASS ST. FINBARS CHURCH by Fr. Philip Marshall 
 

10:30AM- MASS HOLY FAMILY MASS CENTRE by Fr. Philip Marshall 
 

12:00 PM-   LUNCH at Parafield Gardens Community Club (Informal engagement, open invitation to 
parishioners- Pay your own meal- all are welcome)  
 

Followed by Fraternal conversation with the ordained and Brief Connection with Burmese community –  
1:00-3:00PM) 
 

3:00PM- Filipino Community Mass / St. Augustine’s Church 
 

7:00PM- MASS ST. AUGUSTINE’S CHURCH by Fr. Philip Marshall followed by informal meet and greet 
 

(Fr. Philip to speak during the mass at all masses he celebrates) 
 
FRIDAY, 9TH  AUGUST 2019 (Long Day) 
 

9:30AM PARISH WHOLE SCHOOL MASS, ST AUGUSTINE’S CHURCH  by Fr. Philip Marshall 
 

10:15AM - 3:00PM- MEETING WITH PARISH STAFF & MORNING TEA/ VISIT TO THOMAS MORE 
& ST. AUGUSTINE’S SCHOOL / 1:30 PM VISIT TO HOLY FAMILY & ELC/ FAMILY VISITS 
 

3:00PM: OPEN FORUM in Parish Family Centre (All Parish Groups are invited to meet and have a chat 
with the Visitation Team)   
 

6:00PM PROPOSED GATHERING OF YOUNG PEOPLE WITH PETER BIERER (COYAA) 
 

7:00PM COMBINED MEETING OF VISITATION TEAM WITH PPC/ PARISH ADMIN FINANCE/ 
PARISH STAFF  
 
SUNDAY, 11TH AUGUST 2019 (Last Day of Canonical Visitation) 
 

10:30AM WHOLE PARISH MASS IN ST. AUGUSTINE’S CHURCH by Fr. Philip Marshall- concelebrated 
by all the ordained in the parish 
 

FR. PHILIP MARSHALL ADDRESSES THE PARISH (Question & Answer Session in the Church) 
 

FOLLOWED BY SHARED LUNCH in Parish Family Centre and meeting with parishioners) 
 

PLEASE NOTE:   On this day, there will be only one Sunday morning Mass in the parish, i.e. at     
                                10:30am in St. Augustine’s Church.    

**The following masses are cancelled**  
9:00AM Mass in St. Augustine’s Church,  10:30AM Italian Mass, 12:00PM Polish Mass 
9:00AM Mass in St. Finbar’s;  10:30AM Mass in Holy Family,  
 
On Saturday, 10th August we will have 6:00pm Mass and on Sunday, 11th August we will have 7:00pm 
Mass)  
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Book Club orders are due: 
Friday - Week 3 - 9th August 2019
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Học Kỳ 3
Học Kỳ 3 Trình Bày

Tuần  1 Ban Lãnh Đạo
Tuần 2 House Group
Tuần 3 5/6ND & R/1MP
Tuần 4 5/6NP & R/1NS
Tuần 5 5/6HS & R/1EN
Tuần 6 5/6BM & R/1MC
Tuần 7 3IB & 2JH
Tuần 8 Trung Thu 3JM & 2RG
Tuần 9 5/6HM & 2JW
Tuần 10 5/6AE & 2PN

Học Kỳ 4
Học Kỳ 4 Trình Bày

Tuần 1 Ban Lãnh Đạo
Tuần 2 R/1GC & 4PB
Tuần 3 R/1TD & 4MR
Tuần 4 R/1EQ & 4HA
Tuần 5 R/1MS & 3MA
Tuần 6 Sports Assembly
Tuần 7 House Group Sustainable 

Development Goal Sharing Day
Tuần 8 Ca Nhạc Giáng Sinh
Tuần 9 Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6

Trình Bày Sinh Hoạt Lớp
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BPay
Xin lưu ý nếu bạn đang thanh 
toán tài khoản của mình bằng 
BPay, Mã hóa đơn đã thay 
đổi.

Củ 46698

Mới 297762

ID Hóa đơn Gia Đình của quí vị vẫn như củ. Tất cả các số bạn cần có trong bảng sao của Học Kỳ 3 đã 
được đăng vào Thứ Năm ngày 25/07/19.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với văn phòng trường của chúng tôi.

297762
8399……………

 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. 


