THÔNG BÁO THỨ TƯ – Ngày 5 Tháng 12, 2018
540 N. 31st Street – Lincoln, NE 68503 – 402.476.1783 – www.mysacredheartschool.com

Diễ n Biế n củ 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 10 tháng 12, ngày 28 tháng 1, ngày 25
tháng 2, ngày 25 tháng 3 và ngày 29 tháng 4.
Lịch thi đấu BÓNG RỔ NAM của trường Sacred Heart được liệt
kê bên dưới. Tất cả đều được mời đến cổ vũ. GO Tiger!
Tuesday, December 11 – 6:45 p.m. at Blessed Sacrament School
Monday, December 17 – 5:45 p.m. at St. Joseph Catholic School
Buổ i diễ n ban nhạ c thông tin:
Tập duyệt – ngày 5 tháng 12 – 5:50 p.m. – gặp tạ i LPAC at Pius
Bặt đầu tập duyệt – 6:00*-6:50 p.m.
Tập duyệt nâng cao – 6:45*-8:00 p.m.
*Học sinh phải đến sớm hơn 10 phút để chuẩn bị cho chương
trình*
Biể u diễ n – ngày 6 tháng 12 @ Pius X LPAC (nhà hát)
Họ c sinh đế n lúc 6:30pm -- Bắ t đầ u lúc 7:00 p.m.
Gặp mặt tại: cho buổi tổng duyệt gặp tại LPAC. Cho buổi biểu
diễn, gặp tại phòng Band tại Pius. Sử dụ ng cử a LPAC. Trang
phụ c (Buổ i diễ n): Đồ ng phụ c trư ờ ng họ c: Quầ n Tây và áo
Polos. Quầ n Leggings cầ n phả i mặ c dư ớ i váy. KHÔNG MẶ C
QUẦ N ĐÙI.
Cần mang những gì: Nhạc cụ âm nhạc. Giá đỡ trường PIUS sẽ có sẵn,
nhưng có thể cần phải chia sẻ. Nếu con quý vị mang giá đứng riêng, con
quý vị phải mang cái giá riêng ở nhà.
CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH cho họ c sinh Mẫ u giáo đế n lớ p
4, Thứ ba ngày 18 tháng 12 lúc 7:00 chiề u. Trư ờ ng mầ n non
cũng sẽ tham gia. Tấ t cả họ c sinh đề u phả i mặ c đồ ng phụ c.
Đồ ng phụ c là đư ợ c chấ p thuậ n như ng không bắ t buộ c. Nế u
họ c sinh mặc quầ n áo không phù hợ p, sẽ không đư ợ c chấ p
thuậ n tham gia chương trình. Tất cả học sinh phải được báo cáo với
cô giáo chủ nhiệm của mình vào lúc 6:30pm. Nếu bạn có thắc mắc, xin
vui lòng liên hệ với cô Amanda Lowery tại 402-476-1783 hoặc
amanda-lowery@cdolinc.net .
Thứ bảy, ngày 8 tháng 12 là ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.
Là một ngày lễ buộc (mặc dù vào Thứ Bảy) nên xin quý vị kiểm
tra thời gian Thánh Lễ. Thánh Lễ tại Sacred Heart sẽ là Thứ Sáu
7:00pm và Thứ Bảy lúc 8:15am và 12:00pm.

Lịch
Ngày 6 tháng 12

Buổi diễn ban nhạc
7:00 p.m. tại Pius

Ngày 18 tháng 12

Chương trình Giáng sinh
7:00 p.m. in church

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 7 tháng 1

Trở lạ i trư ờ ng

Phụng vụ
Tuầ n này – dâng củ a lễ – lớp 1
Đọ c lời nguyện – Thứ sáu, Ngày 7 tháng 12
Tuần sau – lớ p 2
Đọ c lời nguyện – Thứ Tư , Ngày 12 tháng 12

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,
Sự đáp ứng nhu cầu của chúng tôi cũng như cộng đồng trường đã quyên góp là một điều
hoàn toàn đáng kinh ngạc. Cựu học sinh, giáo dân của các giáo xứ hỗ trợ, và những
người hoàn toàn xa lạ đã dâng lời cầu nguyện và tiền bạc cho nhà trường. Hơ n
$100,000 đô la đã đư ợ c cam kế t cho 3 năm tiế p theo! Nế u có mộ t sự nghi ngờ
về cộ ng đồ ng nhữ ng ngư ờ i yêu mế n Sacred Heart, thì điề u này đã chứ ng
minh rằ ng đã có rấ t nhiề u ngư ờ i sẵ n sàng hiế n tặ ng và hy sinh cho sứ mệ nh
củ a nhà trư ờ ng. Không có gì có thể ngăn cả n điề u kỳ diệ u và đã đả o ngư ợ c
mọi thứ. Cảm ơn vì những lời cầu nguyện của quý vị - xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho
cộng đồng trường học của chúng tôi!
Tôi đã đư ợ c truyề n cả m hứ ng từ số lư ợ ng phụ huynh đã liên hệ để giúp và
hỗ trợ . Mộ t nhóm phụ huynh củ a Trư ờ ng Sacred Heart đang tổ chức buổi gây
quỹ cho bằng cách bán bánh Tamales tự làm. Đơn đặt hàng đã được gửi về nhà vào Thứ
Hai và đơn có sẵn trên trang Web của trường. Hãy gửi nó cho tất cả các bạn bè của quý
vị để mua ủng hộ. Tôi rất thích món bánh Tamales và tôi chắc chắn những món này sẽ
rất ngon!
Chúng tôi đang chờ đợ i quyết định cuối cùng của Đức Cha Conley về tương lai của
Trường chúng ta. Ngay sau khi nhận được kết quả, tôi sẽ thông báo cho quý vị biết, tôi sẽ
làm như vậy. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi. Tôi sẽ tiếp tục
cung cấp thông tin và sẽ cập nhập trong ghi chú Thứ Tư. Chúc quý vị một Mùa Vọng thật
may nắm!!
Bình an trong Chúa,
Laura Knaus
laura-knaus@cdolinc.net

Làm Giàu Tinh Thần – Thức
ăn cho tâm hồn (FYS)
Chúc mừng năm mới!
Mùa Thánh củ a mùa Vọ ng là
thờ i gian chuẩ n bị cho lễ kỷ
niệ m sự ra đờ i củ a Chúa
Giêsu Kitô. Trong thờ i gian
này, chúng ta tậ p trung vào
việ c chuẩ n bị tâm hồ n để
đón chào Chúa Giêsu theo một
cách mới và đặc biệt và dịp Giáng
Sinh!
Mùa vọ ng cũng là khở i đầ u
củ a mộ t năm phụ ng vụ mớ i –
Chúc mừ ng năm mớ i! Chúng
tôi tổ chứ c năm mớ i này
trong lớ p họ c bằ ng cách chia
sẻ mộ t điề u gì đó từ năm qua
mà chúng tôi rấ t biế t ơn và hy
vọng nó sẽ xảy ra trong năm nay.
Sau đó chúng tôi cầu nguyện rằng
Chúa Giêsu sẽ biến đổi trái tim
của chúng ta và trái tim của tất cả
các gia đình khi chúng ta chờ đón
sự ra đời của Ngài!

Cơ Hội Bổ Sung

Sacred Heart Parish Altar Society 10th Annual Bán Bánh/Kẹo
Thứ Bả y, ngày 8 tháng 12, 4:00 – 7:00 p.m.
Chúa Nhậ t, ngày 9 tháng 12, 8:00 a.m. – 12:30 p.m.
Chúng tôi yêu cầ u mỗ i gia đình trong giáo xứ mang đế n mộ t tá (hoặ c nhiề u hơ n) bánh quy hoặ c kẹo
mà các bạn yêu thích. Bạn có thể bỏ chúng tại tầng hầm của nơi tổ chức vào thứ Bảy, 8 tháng 12 từ 9:00 sáng đến
4:00 chiều.
Tấ t cả mọ i ngư ờ i đề u đư ợ c mờ i đế n cử a hàng và thư ở ng thứ c rượu táo nóng, cà phê và ăn thử miễn phí!
Bánh quy và kẹ o đư ợ c bán vớ i giá $5 mộ t pound. Bánh quy sẽ đư ợ c các tình nguyệ n viên mang đế n, và
phầ n còn lạ i củ a City Mision hoặ c Talbot Kitchen. Tấ t cả số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ xây dựng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ST. NICK ĐANG GẦN ĐẾN PIUS X vào ngày Lễ Thánh Nicholas, Thứ năm ngày 6 tháng 12 từ 5:30 chiều
đến 7:30pm
Hãy cùng chúng tôi mừng chúa Giêsu/Chúa giáng sinh vào lúc 5:30 chiều trong nhà nguyện Pius X.
6:00-7:30 p.m. đến với và chụp ảnh với một cái nhìn xác thực St.Nick, trang trí một Cookie đường, tô màu trang trí
St. Nick và nghe nhạc mừng giáng sinh! Sẽ không phải mất lệ phí, nhưng đóng góp sẽ được chấp thuận.
Vui lòng trả lời số học sinh tham gia cho Kristin.heath@piusx.net hoặc truy cập
http://piusx.net/foundation/st-nick-at-nite/ để đăng ký và để biết thêm thông tin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

