
 

 

Bản Tin 26 Covid -19 
 
Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster      25 Mười Một, 2020. 
 

 Kính gửi các gia đình, 
 
Cuối tuần  qua, chúng tôi đã lắp đặt các Tác phẩm Điêu khắc các Nữ tu Augustin. Những tác 
phẩm này hiện đang ở trong Vườn Nữ Tu Augustin, bên ngoài Phòng Nghệ Thuật. Các tác 
phẩm điêu khắc kỷ niệm và tưởng nhớ các Nữ tu sáng lập Dòng Thánh Augustin; Những Tôi 
Tớ của Chúa Giêsu và Mẹ Mary, và công việc quan trọng của họ là cung cấp n ền giáo dục cho 
trẻ em ở vùng ngoại ô và cộng đồng phía tây cho gia đình của các em. Vườn là nơi cầu 
nguyện và chiêm niệm cho tất cả mọi người; học sinh và nhân viên, và hy vọng trong tương 
lai cũng có các gia đình. Các nhân viên đã được khuyến khích chia sẻ không gian này với các 
học sinh. Trong những tuần tới, tôi hy vọng sẽ có Fr. John ban phép lành cho những điều này, 
và mời các Nữ tu dòng Augustin đến thăm. Nhân cơ hội này, tôi muốn cảm ơn Joanne Butler 
vì công việc không mệt mỏi của cô ấy, cùng với nghệ sĩ David Meilak, để tạo ra vi ệc lắp đặt 
tuyệt đẹp và có ý nghĩa này để thêm vào sự phong phú của lịch sử trư ờng St Bernadette.  

 
Chúng tôi cũng chờ đợi Tượng Thánh Bernadette được đặt trong vườn ở lối vào Đường Willey và được 
tặng bởi Nhóm phụ huynh Hợp tác, như một phần của việc gây quỹ của họ, tất cả các quý vị đã đóng góp 
vào, trong vài năm qua. Tôi đã được hứa rằng điều này sẽ được hoàn thành trước cuối năm nay. Chúng tôi 
hy vọng đây là trường hợp. 
 
Những lời nhắc được liệt kê bên dưới phác thảo các sự kiện trong vài tuần tới và những sự kiện này sẽ như 
thế nào tại Trường St Bernadette. 
 



Chúng tôi rất vui mừng được thông báo Bí Tích Thêm Sức cho Lớp 6 của chúng tôi sẽ được cử hành vào 
Thứ Ba ngày 1 tháng Mười Hai lúc 7:00pm tại Nhà thờ St Bernadette. Các gia đình đã được gửi email thông 
báo chi tiết về các yêu cầu cho việc này. 
 
Lễ tốt nghiệp cho Lớp 6, sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 11 tháng Mười Hai lúc 9:15am. Xin lưu ý thời gian 
thay đổi. Tại thời điểm này, các gia đình vẫn không được phép vào trong khuôn viên, vì vậy điều này sẽ 
được Zoomed cho các gia đình và được ghi lại. Phần còn lại của ngày cũng sẽ tràn ngập các lễ kỷ niệm dành 
cho học sinh Lớp 6… thông tin thêm về điều này sẽ sớm có. 
 
Một lời nhắc nhở để tiếp tục quyên góp xổ số Giáng sinh, cảm ơn những người đã quyên góp. 
 
Lời nguyện 
Chúa Nhật tới đây đánh dấu Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng. Vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng Mười Một, 
các học sinh sẽ tham gia Phụng vụ Ngày Mùa Vọng và các nhiệm vụ học tập liên quan đến việc này. 
 
Lời cầu nguyện của tuần này khi chúng ta thắp Ngọn Nến Mùa Vọng đầu tiên cho Hy vọng là; 
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
hãy tăng sức mạnh ý chí của chúng tôi để làm điều tốt 
rằng Đức Kitô có thể thấy một sự chào đón háo hức khi người đến 
và kêu gọi chúng tôi đến bên người trong vương quốc thiên đàng, 
nơi người sống và hiển trị với Ngài 
và Đức Thánh Linh một Thiên Chúa, muôn đời và mãi mãi 
 
Amen. 
 
Hãy Bảo trọng, Giữ An toàn 
Thiên Chúa chúc lành 
 
Mrs Joanne Webster 


