In 1861, Mary MacKillop went to work in Penola, a small town in South Australia. Here she met a Catholic priest, Father Julian Woods.
Together they opened Australia's first free Catholic school. At that time only the rich could afford schooling.
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Tôi đang ở Đất Thánh! Tôi cũng rất may mắn là được tham
dự khóa gọi là “Easter Encounter” tại trường Tantur
Ecumenical Institute tại Jerusalem.
Tháng vừa qua tôi đã được trải qua nhiều kinh nghiệm của
sự xung đột và vẻ đẹp tại Đất Thánh này. Ngày Chúa Nhật
Lễ Lá, vợ tôi và tôi đã rước kiệu Lá với hang ngàn người
khách hành hương đi vào thành phố cũ của Jerusalem. Họ
nhảy múa, ca hát, và vẫy cành lá. Không giống như kinh
nghiệm chúng ta tại quê nhà.
Một điều đặc biệt nữa là tôi được tham dự Thánh Lễ trong
nhà thờ tại ngôi mộ Thánh nơi mà Chúa Jesus đã được
táng xác. Nhóm của tôi là 20 người lúc 6.30am, trước khi
các nhóm khác tới. Cha Paddy O’Rourke thuộc nhóm
chúng tôi đã dâng Thánh Lễ tại đây
Trước khi tới Đất Thánh nhiều người đã lo sợ vì nơi đó
không được an toàn. Tuy nhiên, khi đến đó thì lại rất là an
toàn, vì trước đây nơi này xảy ra nhiều cuộc ẩu đả và lừa
dối. Có thể đó là nguyên nhân mà Chúa Jesus đã chọn nơi
này để loan Tin Mừng Bình an. Chúng tôi đã ở lại nơi có
bức tường xi măng ngăn cách giữa Palestine và Người Do
Thái. Lần đầu tiên tôi nhìn thấ, tôi vừa buồn vừa giận.
những câu chuyện hay những tin tức tôi được nghe tại quê
nhà có thể không đúng, khi tôi tới tận nơi chứng kiến mới
biết Chúa Jesus là người Palestinian Do Thái. Người Kitô
hữu ở Jerusalem quá ít nên đời sống thật khó khăn và họ
phải di tản. Như thế Chúa Jesus và gia đình cũng bị buộc
phải di tản.
Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng tôi đi bộ và cầu nguyện theo
con đường mà xưa kia Chúa Jesus đã vác Thập giá lên đồi
Golgotha. Có rất nhiều khách cũng đi bộ dọc theo những
con đường của Thánh Jerusalem cổ xưa, trong khi có
những người lính canh gác với những khẩu sung. Những
nguời lính này chắc mới chỉ học xong trung học. Điều này
làm tôi nhớ đến nước Úc của chúng ta lúc nào cũng bình
an và tự do.
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Chúng tôi cũng tới nhiều nơi như Nazareth, Galilee và nhiều nơi khác, nơi mà
Chúa Jesus đã từng đi qua. Thật là kỳ lạ, vì không thể tin rằng Ngài chỉ đi bộ
với nhiều nơi như vậy. Chúng tôi cũng đi qua những sa mạc, và những thung
lũng phì nhiêu, thật là tuyệt vời. Biển Galilee (bây giờ là cái hồ, yên tĩnh và thơ
mộng, và tôi cảm nhận được tại sao Chúa Jesus lại hay đến nơi đó.
Nếu như quý vị chưa từng đến Đất Thánh, hãy cố gắng đến vì đời sống sẽ thay
đổi khác. Trước kia, không cảm nhận được khi đọc Kinh Thánh, sau khi đã viếng
Đất Thánh sẽ có nhiều thay đổi vì đã từng chứng kiến tận mắt và tai nghe.
Tôi sẽ trở lại trường để tiếp tục công việc. Cảm ơn hai cô Hutcheson và cô
Liebregts đã giúp tôi trong thời gian tôi vắng mặt
God bless,
Laurie Bechelli

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Friday

3rd May

Assembly 8.35am (PP-Yr 3 Merit Certificates)

Friday

3RD

Hạn chót nộp học phí Term 2

Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday

4th May
5th May
6th May
7th May
8th May

Eucharist Commitment Mass 6pm
Eucharist Commitment Mass 9.30am
Yr 4 Eucharist Retreat (Servite)
Mercy presentation Yr 4/5 students 9.30am
Eucharist Parent Workshop 7pm

Thursday

9th May

Interschool Swimming Carnival
(HBF Stadium)

Friday
Sunday
Monday
Monday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

May

10th May
12th May
13th May
13th May
15th May
16th May
17th May
18th May

Whole School Mothers’ Day Mass 8.45am
Mothers’ Day
Board Meeting 6pm
Kindy OT/Speech/Communication Screening
Kindy OT/Speech/Communication Screening
Yr 4 Mass 8.45am
Assembly 8.35am (Yrs 4-6Merit Certificates)
Thánh Lễ cho Rước Lễ Lần Đầu 6pm

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP KINDERGARTEN NĂM 2020
Quý vị có con em sinh vào khoảng từ 1st Tháng Bảy 2015 –
30th Tháng Sáu 2016, đó là độ tuổi vào lớp Kindergarten năm
2020. Các đơn có tại văn phòng trường hay trên trang mạng
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www.mmccps.wa.edu.au
Xin mang đến văn phòng nộp đơn càng sớm càng tốt
.
Những gia đình có con em học trường này mà nay có em
nhỏ muốn vào lớp Kindy xin đăng ký ngay càng sớm càng tốt
ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG
Bắt đầu vào Term 2 các học sinh sẽ mặc đồng phục mùa đông. Tuy nhiên vì
thời tiết đôi lúc còn ấm áp nên đồng phục sẽ mặc vào tuần 3 Thứ Hai ngày 13
Tháng Năm
Quý phụ huynh đã đặt đồn gphu5c cho con em vì chưa có sẵn, Xin quý phụ
huynh vui lòng chờ, khi quần áo có sẵn, chúng tôi sẽ thông báo
Nhãn của WOOLWORTHS EARN & LEARN
Chúng tôi đang thu góp những cái nhãn của Woolworths, khi quý vị mua hàng của
Woolworths cứ 10đồng là có 1 cái nhãn, xin quý vị mang đến trường cho chúng tôi,
vì chúng tôi có thể dùng những nhãn này mà đổi lấy những dụng cụ học hành cho
các em học sinh.
Xin quý vị hãy giúp chúng tôi qua kế hoạch này.
Chân thành cảm ơn
NHỮNG ĐỒ THỪA THÃI
NHÓM COLGATE
Trường chúng ta đang thâu góp những đồ thừa thãi về chăm sóc răng, như hộp
kem đánh răng đã hết, hộp đựng chỉ răng, và ngay cả những hộp đựng kem
đánh răng. Quý vị có thể vào trang web để biết
https://www.terracycle.com/en-AU/brigades/colgategarden
Xin quý vị ủng hộ chương trình này, có thể nói cho những nguời hàng xóm bạn
bè, vì chúng tôi càng thu góp nhiều càng tốt, sau đó mang đến trường cho chúng
tôi.
Chương trình này kéo dài đến 30 Tháng Chín
Chân thành cảm ơn
CỤC PIN NHỎ
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Trường chúng ta cũng đang thu góp những cục pin nhỏ qua chương trình của
Malaga. Nếu quý vị có pin cũ của xe hơi có thể mang đến bất kỳ tại nơi Battery
World
NHẶT LOONG NƯỚC
Chương trình nhặt long nước để bán đã có tại Tây Úc. Xin quý vị nhặt những
loong nước đã dùng hết và mang đến trường
Trường Mary MacKillop làm việc này để giảm bớt những rác rưởi vất bừa bãi
. ♻️
Waste Wise Crew

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
Giúp các em làm việc tốt
Làm cha mẹ ai cũng muốn con cái mình làm việc tốt, biết chăm chỉ học hành,
nghe lời cha mẹ và vâng lời thầy cô.
Dạy các em làm việc tốt
Có 5 phương pháp để giúp các em :
• Gương của người lớn
• Khuyến khích chúng làm những công việc tùy theo khả năng
• Chia sè những công việc trong già đình và hướng dẫn chúng làm
• Đối xử tốt với nguời hàng xóm
• Lòng biết ơn. Tỏ thái độ lịch sự và lễ phép với những người đã giúp đỡ, những
người đáng kính.
Chúc mừng
Chúng tôi chúc mừng Sister Madeline Pham (Sister Maddy gọi tắt) đã khấn trọn trong
dòng Thánh Giuse vào Thứ Bảy 27 Tháng Tư 2019 tại Nhà dòng South Perth
Xin Thiên Chúa chúc lành Sister Maddy.
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Cha John
Cha John và Thày Sáu Mark mong tất cả các em Rước Lễ lần đầu sẽ tham dự Thánh
Lễ vào Thứ Bảy và Chúa Nhật để chuẩn bị cho ngày Rước Lễ Lần Đầu
Thày Sáu Mark
Thày Sáu sắp sửa chịu chức Linh Mục. Xin cầu nguyện cho Thày trong những ngày
sắp tới
Xin Thiên Chúa chúc lành
Fr John
TIN TỨC CANTEEN
Thực đơn của Semester 1 CANTEEN năm 2019 có sẵn trên
trang mạng của trường, nếu quý vị cần bản copy xin đến văn
phòng để lấy
Canteen mở cửa vào Thứ Hai Thứ Tư và Thứ Sáu. Trường
Mary MacKillop có trang mạng để đăng ký vì giúp cho quý
vị luôn tiện lợi và dễ dàng.

PENOLA

Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm

PAGE 6

Quý vị vào trang mạng www.ouronlinecanteen.com.au để biết thêm nhiều
chi tiết hơn
Quý vị có thể mua những túi đựng cho bữa trưa hay giải lao tại canteen, 20 túi
giá $1.
Xin quý vị hãy ghi rõ tên của học sinh, tên lớp và phân biệt túi cho bữa trưa hay
giảo lao
XIN QUÝ VỊ ĐỪNG DÙNG BĂNG KEO ĐỂ DÁN HAY DÙNG GHIM ĐỂ BẤM
VÀO CÁC TÚI DỰNG THỨC ĂN
Tất cả những thức ăn đăng ký sẽ để vào hộp của lớp học khi bắt đầu vào lớp,
sau đó mang đến canteen. Nếu học sinh tới trễ, xin mang thẳng đến canteen
Nếu học sinh nào muốn mua nước uống hay Icecream không cần đăng ký nếu
như có đem tiền theo, và mua tại canteen
Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với Canteen
Regards,
Sylvia Campbell
CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC
THỨ BA
Buổi sáng 8.00am-9am
Thứ Năm
Buổi chiều 2.30pm-3.30pm
EFTPOS AVAILABLE
Julie
Giám đốc cửa hàng đồng phục
CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC CŨ
Nếu quý vị muốn mua những đồng phục cũ, xin liên lạc với bà Mrs
Wendy Jacques 0417 092796.
The ALEX & FLORA CLUB (Trông coi học sinh trước và sau giờ học tại
nhà thờ)
The Alex and Flora Club cung cấp trông coi học sinh trước và sau giờ học từ
lớp Kindergarten tới lớp 6, và trong các ngày nghỉ cũng như kỳ hè.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Colleen Besterwitch on 0447 019 567.
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TIN TỨC HỘI THÂN HỮU
Ngày hiền mẫu: Chúng tôi có tổ chức gian hàng trong ngày hiền mẫu. Ngày
Thứ Sáu 10 Tháng Năm với nhiều đồ vật từ $2 và $7. Các em có thể thay phiên
nhau tùy theo từng lớp để mua tại gian hàng
Ngoài ra chúng tôi còn có vé số. Giá vé $1 hay $5 cho 6 vé, sẽ xổ vào ngày 10
tháng Năm
Giải thưởng như sau
1st Prize – Home Pack (valued at $105)
2nd Prize – Pamper Pack (valued at $70)
3rd Prize – Outdoor Pack (valued at $60)
NHỮNG CUỐN SÁCH GIẢI TRÍ : Hội chúng tôi sẽ có những tờ đơn ghi những
cuốn sách để quý vị mua với giá đặc biệt. Xin quý vị vui lòng ủng hộ. Chúng tôi
sẽ gửi đơn về nhà và quý vị điền rồi mang đến trường trước ngày 9 Tháng Năm
và những cuốn sách quý vị mua sẽ đến nhà quý vị vào ngày 16 Tháng Năm
THU GÓP 5 CENT: Chúng tôi vẫn tiếp tục thu góp 5cent.
BUỔI TỐI CHIẾU PHIM :
Buổi tối chiếu phim sẽ tổ chức vào Thứ Sáu 7 Tháng Sáu
Hội sẽ họp vào ngày Thứ Hai 13th Tháng Năm lúc 7:30pm Tại phòng giáo viên.
Xin liên lạc qua email pandf@mmccps.wa.edu.au.
ENTERTAINMENT BOOK
Mary MacKillop Catholic Community Primary School P&F Association are selling the
popular Entertainment Memberships, to raise money for our School. The Memberships
sells for $70, and we keep 20% for every book we sell.
The Entertainment Membership gives the families of Mary
MacKillop Catholic Community Primary School P&F Association
access to thousands of up to 50% off and 2-for-1 offers for Perth’s
best restaurants, cafés, attractions and the theme parks. And it’s
not just the fun stuff… They also get 5% off on their groceries and
petrol all year with WISH eVouchers sent directly to their phone, and 10% off at David
Jones!
Start Date: Tursday 16/05/2019
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Each Book will come packaged in a personalised envelope labelled with your child’s
name. Our families have been given the option To opt out therefore if you do not wish
to receive a book please send back the remittance (at the bottom of the letter sent
home) before the 9/5/2019.
All orders and unsold Books need to be returned to the class teacher/or office by
Thursday 23/05/2019.
Thank you in advance for your assistance with this fundraiser. If you have any
questions, please contact Tina on 0418318038.

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG

MERCY COLLEGE
“Love in Action”

Mercy College is a well-established, innovative, culturally diverse, Catholic, co-educational
College, catering for students from Kindergarten to Year 12.
SCHOLARSHIPS FOR 2020
Students in Private and Government Schools are invited to apply.
1.

ACADEMIC SCHOLARSHIPS (YEAR 7, 2020)
- Full tuition

2.

SOCCER SCHOLARSHIPS (YEAR 7, 2020)
- Full training kit

3.

SWIMMING & ATHLETICS SCHOLARSHIPS (YEAR 7, 2020) must be performing at a high
level or competing at State level
- Full tuition fees

4. MUSIC SCHOLARSHIPS (YEAR 7, 2020) – Closes Friday 15 November2019
- Vocal or Instrument tuition
All Scholarships are for one year only – (with the exception of Music)
Applications close Friday, 2nd August 2019 for all Scholarships with the exception of Music
To apply, please visit the Mercy College website www.mercy.wa.edu.au and click on the ‘Scholarship’
link or contact the College on 9247 9223 for a Scholarship pack.

ARANMORE CATHOLIC COLLEGE OPEN MORNING
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