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– December
19,
Diễ n Biế
n củ2018
a Trường
Ghi Nhớ
KIDS’ CAFÉ: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đều được mời tham
gia vào câu lạc bộ nấu ăn sau giờ học do Janet Buck đến từ
Matt Talbot Kitchen. Các lớp học sẽ được tổ chức vào các ngày
Thứ Hai từ 3:20 đến 4:30 ngày 28 tháng 1, ngày 25 tháng 2,
ngày 25 tháng 3 và ngày 29 tháng 4.
Ngày 21 tháng 12 sẽ có chư ơ ng trình NGOẠI KHOÁ
CHRISTMAS CAROL hàng năm củ a trư ờ ng! Mỗi nhóm chuẩn
bị và thực hiện một Giáng Sinh Carol cho trường. Chúng ta sẽ bắt
đầu chương trình vào khoảng 9:15 sáng và các gia đình đều được
mời tham dự. Sẽ rất vui!
Thông báo mới
Chúc mừng tớ i các bạ n Nam trọ ng độ i bóng rổ đã có mộ t
mùa giả i thành công tốt đẹp! Cảm ơn đến Aaron và Anna Hoeft
đã hư ớ ng dẫ n độ i bóng!
CẢM ƠN đến Cô Lowery và các họ c sinh lớ p mẫ u giáo đế n
lớ p 4 đã tậ p vấ t vả cho Chư ơ ng Trình Giáng Sinh. Đó là
mộ t kỷ niệ m đẹ p!
NGHỈ LỄ GIÁNG SINH bắ t đầ u vào Thứ Sáu – Xin lư u ý
Thứ Sáu ngày 21 tháng 12 sẽ ra về sớm lúc 12:00) – Chúng ta
sẽ quay lạ i trư ờ ng vào Thứ Hai, ngày 7 tháng 1.
Cả m ơn đến những người đã giúp đỡ trong việc bán TAMALE. Đó
là một tháng công không ngờ! Chúng tôi đã bán chỉ dưới 5,000
tamales! Cảm ơn các bậc phụ huynh đã quyên góp đồ dùng và dành
nhiều thời gian để làm và nấu món Tamales
MÙA CẢ M CÚM. Nếu con của quý vị nôn hoặc bị sốt, xin vui lòng
để các em ở nhà. Quý vị nên nhớ rằng học sinh phải hết sốt trong
24 giờ trước khi trở lại trường. Nếu con bạn bị ốm (với bất kì bệnh
nào), xin gọi cho Dianne tại văn phòng (402-476-1783) để cho cô ấy
biết con của quý vị nghỉ học. Chúng tôi được yêu cầu báo cáo bệnh
tật lại cho Sở Y Tế Quận Lancaster (báo lại số bệnh, không phải trẻ
em riêng lẻ).

Merry Christmas and Happy
New Year from the Sacred
Heart faculty and staff!

Lịch
Ngày 21 tháng 12

Kết thúc quý 2
Báo cáo kết quả học tập
12:00 về sớm

Ngày 22 tháng 12 – ngày 6 tháng 1
Nghỉ Lễ Giáng Sinh
Ngày 25 tháng 12

Chúa Giáng Sinh (Ngày Lễ
Trọ ng Thể )

Ngày 1 tháng 1

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
(Ngày Lễ Trọng Thể)

Ngày 1 tháng 7

Trở lạ i trư ờ ng

Ngày 11 tháng 1

12:00 về sớ m

Phụ ng vụ
Tuầ n này – dâng củ a lễ – lớp 8
Đọ c lờ i nguyệ n – Thứ Sáu ngày 21 tháng 12,
Tuầ n sau – lớp 7
Đọc lời nguyện – Thứ sáu, ngày 11 tháng 1

Hội Nhà và Trường (HSA)
NGÀY GHI NHỚ: Chúa Nhật này 13 tháng 1,
2019 từ 4 chiều đến 8:00 tối – Gây quỹ với
Chipotle để tài trợ cho các hoạt động của các em
học sinh mẫu giáo cho đến lớp 2

Họp phụ huynh / người giám hộ:
Ngày 26 tháng 2 - cha mẹ / người giám hộ của PK
- học sinh lớp 2
Ngày 2 tháng 4 - cha mẹ / người giám hộ của học
sinh lớp 6 - lớp 8

Thư Từ Bàn Của Hiệu Trưởng
Kính gử i các gia đình,
Trong tuầ n cuố i cùng trư ớ c Giáng Sinh, tôi khuyế n khích quý vị và gia đình
củ a quý vị nhậ n bí tích hoà giả i tạ i Giáo Xứ củ a quý vị . Khi chúng ta tậ p
chung cầ u nguyệ n vào trong thự c tế Giáng Sinh – điều đó có nghĩa là Thiên Chúa trở
thành một con người – chúng ta cũng phải đối mặt với chính mình. Chúng ta nhận ra tất
cả những lần chúng ta đã làm cho chính bản thân mình thất vọng, với những người xung
quyanh ta và với Thiên Chúa. Điều tuyệt vời là Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta trong
những lúc chúng ta thất bại. Ngài luôn luôn tha thứ cho chúng ta và cho chúng ta biết tình
yêu và lòng thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa. Xin quý vị kiểm tra lịch thời gian của
giáo xứ của quý vị để xưng tội.
Thờ i gian củ a năm này cho phép chúng ta có cơ hộ i suy ngẫ m về tấ t cả các ơn
lành mà chúng ta đã nhậ n đư ợ c từ Thiên Chúa. Hộ i đồ ng trư ờ ng Sacred Heart
đư ợ c ban phư ớ c lành không thể đo lường. Chúng ta cũng nhận ra theo một cách đặc
biệt hơn trong tháng vừa qua khi mọi người đã rộng lượng và vị tha để đảm bảo trường
học vẫn tiếp tục trong việc giáo dục. Sự rộng lượng của mọi người đã trần ngập. Nếu có
một điều mà tôi đã học được trong khoảng thời gian đầy thách thức và không chắc chắn
này, thì đó là Thiên Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta. Ngay cả khi nó không theo cách chúng ta
nghĩ hay muốn – Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta và sẽ
cung cấp cho nhu cầu của chúng ta. Ngài ấy biết rõ hơn những gì chúng ta làm. Tôi cầu
nguyện rằng tất cả chúng ta có thể nhớ rằng thực tế đơn giản nhưng rất sâu sắc. Chúc quý
vị có một Giáng sinh an lành và may nắm!!
Bình an trong Chúa,
Laura Knaus

Làm Giàu Tinh Thần – Thức
ăn cho tâm hồn (FYS)

Gaudete!
Tuầ n này chúng ta trả i
nghiệ m buổ i biể u diễ n hớ p
xư ớ ng Los Angeles Chorale
củ a Gaudete!, Mộ t bài thánh
ca vui mừ ng!
Gaudete là tiế ng Latinh có
nghĩa là ‘hãy vui mừ ng!’ –
chúng ta mừ ng lễ Chúa Nhậ t
Áo Hồ ng khi mà Lich Mụ c
mặ c áo hồ ng và chúng ta
thắ p nế n hồ ng trên vòng hoa
Mùa Vọng.
Mộ t số lớ p đã xem mộ t videp
giả i thích thêm về
Chúa Nhậ t Áo Hồ ng.

“Trong một ngôi làng hẻo lánh ở Galilê, nơi trái tim của một
thiểu nữ chưa được mọi người biết đến, Thiên Chúa đã thắp
lên tia sáng hạnh phúc cho cả thế giới.”
Đức Thánh Cha Phanxicô

Cơ Hội Bổ Sung

CÂU LẠC BỘ PIUS X BOOSTER gần đây đã mở một trang với các mặt hàng sẵn có, mở 24 giờ mỗi ngày và 7
ngày mỗi tuần.Câu lạc bộ Booster đã mở một trang web quần áo của trường PIUS, sẽ mở cửa 24 giờ mỗi
ngày 7 ngày mỗi tuần. Hàng trăm mục có thể tùy chọn với tất cả các phạm vi giá. Nhấp vào liên kết bên dưới
để bắt đầu mua sắm!
https://sideline.bsnsports.com/schools/nebraska/lincoln/pius-x-central-high-school
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOLIE VEGA, NO FOOTPRINT TOO SMALL – ngày 5 tháng 1 – 8:30 a.m. tạ i Gianna’s Java và Gelato
Jolie Vega sẽ chia sẻ thông tin chung về việ c mang thai và phá thai, và nhiệ m vụ không có mộ t dấ u ấn quá nhỏ. Jolie
là một giám đốc điều hành của No Footprint Too Small. Kinh nghiệm làm việc trước đây của cô bao gồm phòng ngừa tự tử và hỗ
trợ cho những người đã mất người thân chăm sóc với nền tảng giáo dục về kinh doanh và tư vấn lâm sàng. Jolie không ngừng nỗ
lực để có thêm thônng tin và đạo tạo liên quan đến xảy thai và trẻ sơ sinh và các đối tượng liên quan như chấn thương khi sinh
PTSD và rối loạn tâm lý sau khi sinh để cô có thể hỗ trợ và đồng hành tốt hơn với các bà mẹ, người cha và gia đình với No
Footprint Too Small phục vụ.
Lincoln Mothers on a Mission (MOMs) là hội các bà mẹ công giáo tìm kiếm tình bằng hữu, hy vọng, và niềm vui trong
ơn gọi luôn biến động của mình. Họp hàng tháng và được tổ chức mỗi Thứ Bảy tuầ n đầ u tiên củ a tháng, 8:30-10:30
am tại Gianna’s Java & Gelato ở The Guadalupe Center tọa lạc tại 2241 O Street. Xin vui lòng cho chúng tôi biết trước
nếu quý vị cần người trông con (sau lễ), và xin vui lòng mời một người bạn! Liên lạc với chúng tôi tạ i
lincolnmoms@outlook.com or our Facebook page.

