
� �

� Thứ Sáu, 23 Tháng Tám 2019

Mến gửi các Học Sinh, Gia Đình và Nhân Viên, 
 
Trong Bài Giảng vào tuần trước, chúng ta nghe thấy 
câu chuyện tường thuật về Chúa Giêsu rửa chân 
cho các môn đệ của Ngài trong hành động của một 
Người Lãnh Đạo Phục Vụ. Tại Rome năm nay, Giáo 
Hoàng Francis đã tái tạo hành động này bằng cách 
rửa chân cho những người tị nạn Hồi giáo. Tất cả 
chúng ta đều nhận ra rằng chúng ta đang ở trên trái 
đất này để phục vụ người khác. 

:  
Là một Trường Công giáo, Holy Family cố gắng trở 
thành một trường đối thoại với cộng đồng của chúng 
ta, đó là một con đường hai chiều. Chúng ta ở đây 
để lắng nghe cũng như chia sẻ kiến thức của chúng 
ta.  Cha Philip Marshall, Tổng Giám Mục của Tổng 
Giáo Phận Adelaide, trong chuyến viếng thăm gần 
đây của ông đến trường và Giáo xứ của chúng ta, đã 
nói với nhiều người ở đây rằng họ là những báu vật 
của Chúa, làm công việc của Chúa. Ý của ông là mỗi 
người, không chỉ vài người được chọn. Chúng ta 
nhận ra rằng mỗi một người là một món quà từ Chúa 
và quí vị có điều gì đó để dạy chúng tôi. Chúng ta 
cần nhận ra rằng thế giới đang thay đổi và các 
quyền tự do đã từng tồn tại đã bị thay thế bởi những 
hạn chế. Có rất nhiều người đã phải rời bỏ quê 
hương và cuộc sống của họ đã thay đổi mãi mãi. 
Chúng ta phải nên liên hệ với họ và cung cấp cho họ 
nơi trú ẩn. 

:  

HOLY FAMILY SPRING FAIR 
Chúa Nhật 20 Tháng Mười 2019 

Trong những tuần tới, chúng tôi đang tìm kiếm sự hỗ 
trợ đóng góp của quí vị cho Hội Xuân.. Vào ngày hội 
chợ mùa xuân, chúng tôi rất muốn nhận được sự 
giúp đỡ của quí vị trên các quầy hàng khác nhau, 
thậm chí trong một giờ.Cô  Beth Hawkes đang phối 
hợp những người giúp việc của chúng ta trên các  
quầy hàng. Nếu quí vị có thể giúp đỡ, xin vui lòng gửi 
email cho cô ấy tại: 
beth.hawkes@holyfamily.catholic.edu.au. 

Chúng tôi rất muốn giữ học phí ở mức thấp nhất 
có thể để bất kỳ khoản tiền nào chúng ta có thể 
tăng trong ngày sẽ giúp điều đó. Chúng tôi cũng 
đang làm việc rất nhiều để cải thiện cơ sở vật 
chất trường học cũng như giảm chi phí. Dự án 
chính của chúng tôi cho năm tới là xây dựng thư 
viện mới của chúng ta và di dời Trại cá và Vườn 
Aquaponic. Sự phát triển này được thể hiện 
trong sơ đồ dưới đây.

�

Thư viện mới sẽ được đặt liền kề với căng tin trường 
và sẽ cung cấp các tiện nghi tuyệt vời cho trẻ em và 
gia đình. Ngoài ra, cấu trúc sẽ cung cấp nơi trú ẩn 
đáng kể cho cộng đồng của chúng ta trong thời tiết 
khắc nghiệt. 

mailto:beth.hawkes@holyfamily.catholic.edu.au
mailto:beth.hawkes@holyfamily.catholic.edu.au
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Mỗi thế hệ tại Holy Family tiếp tục đóng góp cho tương lai của trường chúng ta và cộng  
đồng chúng ta phục vụ. 
 
 
KERRY WHITE  
HIỆU TRƯỞNG
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FOOTBALL
Một số học sinh của chúng ta mạo hiểm để đến Trung Tâm  Ridley tham dự cuộc thi bóng đá với các 
Trường Công Giáo phía bắc Adelaide.

Một lễ hội tuyệt vời với những nỗ lực xuất sắc từ các học sinh của chúng ta. Một lần nữa họ đại diện cho 
trường thật đáng ngưỡng mộ và hiệu suất theo sau. Chúng ta đã có 43 học sinh từ lớp 4-6 cả nữ và nam. 
Một lịch trình dày đặc đã chứng kiến các đội chơi 5 hoặc 6 trận bóng đã được sửa đổi.

Rất nhiều học sinh đã nếm được hương vị đầu tiên của đá banh và thật công bằng khi nói rằng họ yêu 
thích nó. Sau lần thi đầu tiên, bạn có thể thấy sự tự tin tăng lên và các kỹ năng tiếp tục được cải thiện 
trong ngày. Rất cám ơn cô India, Nina và Dom đã giúp đỡ trong ngày và cả những phụ huynh khác đã 
đến để hỗ trợ cho các em.

Daniel Pearce
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TENNIS
Các học sinh từ HFCS đã mạo hiểm đến Trung Tâm Quần Vợt Playford cho cuộc thi đánh Tennis của các 
Trường Công Giáo Nam Úc . Đây là một trong những lần đầu tiên trường chúng ta tham dự các cuộc thi 
quần vợt và là cuộc thi đầu tiên tại Playford.

Thật là một ngày tuyệt vời, thời tiết lạnh cóng nhưng quần vợt thì nóng rực !!

Các học sinh của chúng ta đã rất xuất sắc, cho thấy việc luyện tập vào giờ ăn trưa và chơi tennis trong giờ 
PE thực sự có kết quả.

Tất cả các học sinh của chúng ta đã trải qua nhiều chiến thắng với James M và Sama giành giải thưởng thể 
thao. Đó là một nỗ lực tuyệt vời của tất cả những người tham gia.

Daniel Pearce
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THI VIẾT
Vào Thứ Sáu ngày 23 Tháng Tám, tôi đã tham dự đêm Lễ Hội trao giải Thi Viết Truyện tại 
Salisbury của nhà văn Yshi (5/6BM), Ethan (5/6HS) cùng gia đình của họ, những người 
được mời đến sau khi các em gửi những đăng các câu chuyện ngắn. Tôi đã vui mừng 
chia sẻ rằng cả Yshi và Ethan đều giành giải ’Được khen ngợi rất nhiều’ cho những 
câu chuyện tuyệt vời của họ trong thể loại  ở lứa tuổi của họ. Cả hai câu chuyện của họ, 
cùng với những người chiến thắng từ một loạt các hạng mục được cung cấp sẽ được 
xuất bản trong một bản thảo sẽ được thêm vào danh mục tại Thư viện Salisbury để nhiều 
người thưởng thức trong nhiều năm tới. Xin chúc mừng Yshi và Ethan!  
Emily Monaghan, giáo viên.
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Support Holy Family Catholic School!
Get your new Entertainment Membership today.

Entertainment Memberships cho năm 2019 | 2020 đã có mặt ở đây, với các ưu đãi độc quyền cho mọi thứ bạn 
thích làm. Nó có tư cách là thành viên tốt nhất của chúng ta, với rất nhiều ưu đãi tuyệt vời cho các hoạt động, các 
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 Entertainment, có hàng ngàn trải nghiệm bạn có thể tận hưởng, đồng thời cũng là dịp gây quỹ cho những điều 
mà bạn đang quan tâm.

CLICK HERE
TO SUPPORT US NOW.

http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
http://admin.entertainmentbook.com.au/orderbooks/162v442
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NGÀY MẶC THƯỜNG PHỤC Thứ Sáu 30 Tháng Tám (tặng sách/dvd cho Spring Fair)

SỐNG AN TOÀN VỚI THÚ CƯNG Thứ Tư 4 Tháng Chín (từ Lớp RE-2)

THI ĐẤU FOOTBALL Thứ Năm 5 Tháng Chín

SỐNG AN TOÀN VỚI THÚ CƯNG Thứ Sáu 6 Tháng Chín (từ Lớp 3-4)

HỌP HỘI XUÂN Thứ Ba 10 Tháng Chín (7 giờ tối trong Phòng Nhân Viên)

LỄ TẾT TRUNG THU Thứ Sáu 13 Tháng Chín

4PB và 4MR SLEEPOVER Thứ Năm 19 Tháng Chín

THI ĐẤU T-BALL Thứ Sáu 20 Tháng Chín

NGÀY MẶC THƯỜNG PHỤC Thứ Sáu 20 Tháng Chín (tặng một bịt kẹo cho Spring Fair)

BAN HÁT TRÌNH DIỄN Thứ Tư 25 Tháng Chín

3JM và 3IB SLEEPOVER Thứ Năm 26 Tháng Chín

NGÀY PYJAMA Thứ Sáu 27 Tháng Chín (tặng 1 đồng cho Spring Fair)

NGÀY CUỐI CỦA HỌC KỲ Thứ Sáu 27 Tháng Chín (chấm dứt lúc 3 giờ chiề)
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Fathers Day 

Chúa Nhật 1 
Tháng Chín 

2019

Gian Hàng cho Ngày Phụ Thân 
Thứ Sáu 30 Tháng Tám                             

Quà bán từ $1

Vé số cho Ngày Phụ Thân 

TRÚNG một RỔ QUÀ cho CHA 

HIỆN TẠI vé có bán 
Trong Văn Phòng Trường hay 

Online  
Raffletix Fathers Day

https://www.raffletix.com.au/?ref=b6ac2
https://www.raffletix.com.au/?ref=b6ac2
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Các gia đình được 
mời quyên góp các 
hàng cũ có chất 
lượng tốt cho gian 
hàng secondhand 
tạiHội Xuân của 
chúng ta.

Xin vui lòng 
KHÔNG cho đồ 
điện hoặc các thú 
nhồi bông mềm.

Các mặt hàng có 
thể để lại ở lớp học

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 
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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 cho lần kế: Thứ Ba 10 Tháng Chín 2019 
7giờ tối trong Phòng Giáo Viên 
***Chào đón Mọi Người ! ***
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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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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 



� �

� Thứ Sáu, 23 Tháng Tám 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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Học Kỳ 3
Học Kỳ 3 Trình Bày
Week 1 Ban Lãnh Đạo
Week 2 House Group
Week 3 5/6ND & R/1MP
Week 4 5/6NP & R/1NS
Week 5 5/6HS & R/1EN
Week 6 5/6BM & R/1MC
Week 7 3IB & 2JH
Week 8 Lễ Trung Thu 3JM & 2RG
Week 9 5/6HM & 2JW
Week 10 5/6AE & 2PN

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

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

 Trình Bày Sinh Hoạt Lớp
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TIN TỪ APRIM
Lễ Kỷ Niệm Thánh Bernard

 Thứ Ba tuần trước là ngày lễ Thánh Bernard. Ông 
sinh ngày 20 Tháng 8 năm 1090 tại  Pháp. Bernard 
sinh ra trong một gia đình giàu có. Năm 22 tuổi, ông 
quyết định gia nhập các tu sĩ Benedictine sống một 
cuộc sống nghiêm ngặt về cầu nguyện, im lặng và 
đền tội.

Tôi tin rằng Saint Bernard có nhiều phẩm chất đặc 
biệt  mà chúng ta  có thể  mong muốn hỗ  trợ  trong 
cuộc sống của chúng ta ngày nay.

Đơn  giản-Bernard  đã  sống  một  cuộc  sống  của 
những bữa ăn đơn giản, cầu nguyện và ngủ ít.
Từ bi- Khi ông bị bị bệnh, ông trở nên hiểu biết hơn 
về nhu cầu của con người và bắt đầu giúp đỡ người 
khác.
Người làm hòa giải- Vì có khả năng giải quyết tranh 
chấp, ông được kêu gọi đi đến nhiều quốc gia khác 
nhau để đưa ra lời khuyên về các vấn đề của Giáo 
hội và Chính phủ.
Đam mê - Ông không hề sợ hãi khi đưa ra ý kiến 
của mình và rất được kính trọng vì sự sáng suốt của 
ông trong các vấn đề.  Ông là một diễn giả  và nhà 
văn truyền cảm hứng về  tình yêu của Thiên Chúa, 

Mary, Kinh Thánh và dẫn dắt một đời sống tâm linh.

Ông mất năm 1153, ông là một bác sĩ của Giáo Hội 
và là  vị  thánh bảo trợ  của những người  nuôi  ong, 
người làm nến và Gibraltar.
Ông được phong Thánh,  một vị thánh vào năm 1174.

 Thánh Lễ Phụng vụ & Thánh lễ

Lễ  Phụng Vụ,  của Lớp R/1MS, Thứ  Tư,  28 Tháng 
Tám, lúc 2.30 chiều.
Thánh Lễ của Lớp 4HA & 3MA, Thứ Năm, ngày 29 
Tháng Tám, tại Trung tâm lúc 11.30 sáng.

Michael Urdanoff 
HFCS 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 
 

    25th August 2019 
21st 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: https://salcath.org.au 
http://salcath.freehostia.com 

 

The Mass and the BibleThe Mass and the BibleThe Mass and the BibleThe 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 May Echo we looked at  “The Introductory Rite”. June Echo is about 
“The Liturgy of the Word” 
 

This part of the Mass is “The Liturgy of the Eucharist” following part 1 of July 
Echo.  
 

An additional ritual worthy of highlight is the priestly offering of incense. For any 
Jew, this calls to mind the altar of incense located in the Holy Place of the 
wilderness tabernacle and in Solomon’s Temple at which the Levitical priest 
would minister. Furthermore, St. John describes in the Book of Revelation 
presbyters, i.e., priests, offering golden bowls of incense in the heavenly 
sanctuary (cf. Rev. 5:8). Therefore, the offering of incense in the Catholic Mass is 
one of common practice among the people of God throughout salvation history 
and signifies that the Catholic faithful mystically participate in the worship of the 
heavenly Temple. 

The next major prayer that contains elements directly derived from the Bible is 
the Sanctus. The threefold acclamation of God’s holiness—holy, holy, holy—is 
found in both the Old and New Testaments. In the Old Testament, the prophet 
Isaiah describes his vision of the heavenly throne room and how within it he sees 
and hears the angels singing, “Holy, holy, holy is the Lord of hosts” (Is. 6:3). 
Similarly, St. John sees the same thing when he is given access to the heavenly 
throne room of the Lamb. He writes in Revelation 4:8, “And the four living 
creatures . . . day and night . . . never cease to sing, ‘Holy, holy, holy, is the Lord 
God Almighty, who was and is and is to come!’”  

Perhaps this makes sense out of the preface before the prayer of the Sanctus:  
“And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the 
hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we 
acclaim.” 
 
The Sanctus is thus a sign to the Catholic faithful that they are sacramentally 
entering into the heavenly sanctuary to join their voices with the heavenly beings. 
(Carlo Broussard)                                                                                                                               

A quote: "Renew your faith by attending Holy Mass. Keep your mind focused on 
the mystery that is unfolding before your eyes. In your mind's eye transport 
yourself to Calvary and meditate on the Victim who offers Himself to Divine 
Justice, paying the price of your redemption." 
St. Padre Pio, stigmatic priest 

 
(to be continued)                    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 một cách rõ ràng.

 Vào Tháng Năm, Echo, chúng ta đã xem xét Giới thiệu về nghi thức giới thiệu.
Tháng Sáu Echo là về Lời Phụng vụ   
Phần này của Thánh lễ là Lễ Phụng vụ của Bí tích Thánh Thể sau phần 1 của Tháng 
Bảy. 
Một nghi thức bổ sung đáng chú ý là lễ dâng hương linh mục. Đối với bất kỳ người Do 
Thái nào, điều này gợi nhớ đến bàn thờ dâng hương nằm trong Thánh địa của đền tạm 
hoang và trong Đền thờ  Solomon, nơi  linh mục Lê-vi sẽ  làm thầy tế  lễ.  Hơn nữa, 
Thánh Gioan mô tả trong sách Khải Huyền, các linh mục, tức là các thầy tế lễ, dâng 
những bát nhang vàng trong thánh đường trên trời (xem Khải huyền 5: 8). Do đó, việc 
dâng hương trong Thánh lễ Công Giáo là một trong những thực hành phổ biến trong 
dân Chúa trong suốt lịch sử cứu độ và biểu thị rằng tín hữu Công Giáo bí ẩn tham gia 
vào việc thờ phượng Đền thờ trên trời.
 
Lời cầu nguyện lớn tiếp theo có chứa các yếu tố  trực tiếp từ  Kinh Thánh là Thần 
thánh. Sự tung hô gấp ba lần của Thiên Chúa về sự thánh thiện, thánh thiện, thánh thiện 
được tìm thấy trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Trong Cựu Ước, tiên tri Ê-sai mô tả tầm 
nhìn của ông về phòng ngai trời và làm thế nào trong đó ông nhìn thấy và nghe thấy 
các thiên thần đang hát, Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa toàn năng (Is. 6: 3).  
Tương tự như vậy, Thánh John cũng thấy điều tương tự khi ông được tiếp cận với 
phòng ngai trời của Chiên. Ông viết trong Khải huyền 4: 8, và Và bốn sinh vật sống. . . 
ngày và đêm . . . không bao giờ ngừng hát, ‘Thánh thay , thánh thay, thánh thay là Chúa 
toàn năng, người đã và đang và sẽ đến!
 
Có lẽ điều này có ý nghĩa ngoài lời nói đầu trước lời cầu nguyện của Thần thánh: Vì 
vậy, với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, với ngai vàng và quyền thống trị, và 
với tất cả  các vật chủ  và sức mạnh của thiên đàng, chúng ta hát bài thánh ca vinh 
quang, như không có hồi kết chúng ta hoan nghênh.  
Do đó, Sanctuarytus là một dấu hiệu cho các tín hữu Công giáo rằng họ đang đi vào bí 
tích vào thánh đường trên trời để tham gia tiếng nói của họ với các sinh mệnh trên trời.  
(Carlo Broussard)
 
Một câu trích dẫn: "Hãy làm mới lại đức tin của bạn bằng cách tham dự Thánh lễ. Hãy 
tập trung tâm trí vào mầu nhiệm đang diễn ra trước mắt bạn sự cứu chuộc của bạn. "  
Thánh Padre Pio, Linh Mục 
 
(còn tiếp) 

Cha Fransis

25 Tháng Tám 2019 
CHÚA NHẬT THỨ 21 TRONG THỜI GIỞ THƯỜNG LỆ 

(Năm C)
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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. 

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.


