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Lịch

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 28 tháng 1, ngày 25 tháng 2,
ngày 25 tháng 3 và ngày 29 tháng 4
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).

**Nếu trường công lập tạ i Lincoln đóng cửa do
thời tiết, trường Công Giáo Sacred Heart cũng sẽ
đóng cửa.**
Thông báo mớ i
GHI NHỚ: TỐI NAY sẽ có một cuộc họp bắt buộc từ 6:45 –
8:00 tối cho phụ huynh của những học sinh chuẩn bị lãnh
nhận Bí Tích.
BUỔI LỄ KHEN THƯỞNG QUÝ II sẽ đư ợ c tổ chức vào thứ
sáu trong phòng gym ngay sau Thánh Lễ. Tất cả đều được mời đến
tham dự.
PHỤ HUYNH CỦA CÁC LỚP 5, 6, và 7 – Vui lòng đăng ký và
nộ p lạ i đơ n đăng ký mư ợ n sách giáo khoa đã đư ợ c gử i về
nhà vào ngày hôm nay. Đơ n cho phép quý vị mư ợ n sách giáo
khoa từ các trư ờ ng công lậ p mà trư ờ ng Sacred Heart đang
sử dụ ng, thay vì phả i tự đi mua sách. Chương trình này giúp nhà
trường tiết kiệm được hàng NGÀN ĐÔ, vì vậy xin vui lòng nộp đơn
lại càng sớm càng tốt và không muộn hơn Thứ Hai, ngày 14 tháng 1.
Không có gì cần thiết phải làm ngoài việc nộp lại đơn đăng ký.
XIN VUI LÒNG viết tên hoặc đánh dấu lên áo len, áo khoác,
găng tay và khăn quàng cổ cho con em của quý vị. Việc này
giúp cho nhà trường dễ xác nhận những đồ này thuộc về ai
nếu chúng bị thấ t lạ c ở đâu đó.
Họ c sinh các lớ p bả y và tám đư ợ c mờ i tham dự vào CÂU
LẠC BỘ SÁCH BISHOP vào ngày 9 tháng 2. Thông tin và đơn
đăng ký đều phải có!

Ngày 9 tháng 1

Buổ i họ p các lớ p Bí Tích
6:45 – 8:00 p.m.

Ngày 11 tháng 1

12:00 về sớ m

Ngày 11 tháng 1

Lễ khen thư ở ng Quý II sau
Thánh Lễ

Ngày 13 tháng 1

Chipotle Gây quỹ - Xem bên
dư ớ i

Ngày 19 tháng 1

Cuộ c thi ném tự do

Ngày 21 tháng 1

NGHỈ HỌC

Phụ ng vụ
Tuầ n này – dâng củ a lễ – lớp 7
Đọ c lờ i nguyệ n – Thứ Sáu ngày 11 tháng 1,
Tuầ n sau – lớ p 5
Đọc lời nguyện – Thứ năm, ngày 17 tháng 1

Hội Nhà và Trường (HSA)
THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI TẠI
CHIPOTLE:
6005 O Street
Chúa Nhậ t, Ngày 13 tháng 1, 2019
4:00 p.m. đế n 8:00 p.m.
Phầ n trăm bán đư ợ c sẽ tặng cho trường Sacred
Heart để tài trợ cho các hoạt động của các em học sinh
mẫu giáo cho đến lớp 2 vào ngày 8 tháng 2.
PHIM GIA ĐÌNH
Thứ sáu Ngày 25 tháng 1
Thông tin sẽ cậ p nhậ p thêm vào tuầ n tới!!

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 giử các gia đình,
Chúc mừ ng năm mớ i 2019! Tôi hy vọ ng rằ ng quý vị có mộ t mùa Giáng Sinh
tuyệ t vờ i, tậ n hưởng khoảng thời gian bên gia đình trong kỳ nghỉ này. Thậ t vui khi
tôi đư ợ c nghe từ các họ c sinh rằ ng các em thậ t đã có rấ t nhiề u niề m vui trong
các chuyế n đi chơ i, thăm gia đình và đư ợ c nghỉ ngơ i.!
Các giáo viên, nhân viên củ a trư ờ ng Sacred Heart và tôi sẽ tham gia vào khoá
tĩnh tâm vào chiều Thứ Sáu này, do Cha Scott Hastings, một linh mục từ Tổng Giáo Phận
của Omaha. Chúng tôi sẽ có cơ hội cầu nguyện với nhau và hợp nhất với nhau vào sứ
mệnh chia sẻ Tin mừng với tư cách là nhà giáo dục Công Giáo. Hãy cầu nguyện cho chúng
tôi để chúng tôi có một buổi tĩnh tâm thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện
cho quý vị!
Tháng 1 có vẻ khá nhàm chán so vớ i tấ t cả các hoạ t động của tháng 12 nhưng
chúng tôi rất hào hứng khi trở lại các thói quen với trường học, Cuối tháng chắc chắn sẽ
rất thú vị, với lễ kỷ niệm Tuần Lễ Các Trường Công Giáo hàng năm của chúng ta. Đánh
dấu vào kịch của quý vị cho Đêm Phiêu Lưu Học Tập vào Thứ Ba, ngày 29 tháng 1, từ 6:30
– 7:30 và giờ cho các Gia Đình Thánh Gia từ 7:00 – 8:00 p.m. tại Nhà Thờ Cathedral với
các gia đình trên toàn thể thành phố. Thông tin chi tiết về Tuần Lễ các Trường Công Giáo
sẽ có trong Thông Báo Thứ Tư!

Làm Giàu Tinh Thầ n – Thứ c
ăn cho tâm hồ n (FYS)

Hiển Linh
Chúng tôi đã thả o luậ n về Lễ
Hiể n Linh khi chúng ta kỷ
niệ m cuộ c hành trình củ a Ba
Nhà Đạ o Sĩ đế n thăm Chúa
Giêsu và tặ ng quà cho Ngài.
Chúng tôi đã nói tạ i sao chúng
ta tặ ng quad cho mọ i ngư ờ i
và nhữ ng gì chúng ta dâng lên
cho Chúa Giêsu, bắ t chư ớ c
nhữ ng nón quà củ a Ba Đạ o
Sĩ.
Mộ t số lớp đã xem một trong
những video dưới đây giải thích
về Lễ Hiển Linh:
Hành trình củ a các Nhà Đạ o
Sĩ

Bình an trong Chúa,
Laura Knaus

Lễ Hiể n Linh

“KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH HOÀN HẢO.
Điều đó không làm cho chúng ta nản lòng. Mà hoàn toàn ngược lại.
Tình yêu là điều chúng ta đang học; tình yêu là điều chúng ta đang
sống; tình yêu lớn lên khi bị “thúc ép” bởi những hoàn cảnh cụ thể mà
từng gia đình cụ thể đang trải qua. Tình yêu được sinh ra và không
ngừng phát triển trong khung cảnh có ánh sáng và bóng tối. Tình yêu
tiến triển nơi những người nam, người nữ đang nỗ lực, không phải để
kết thúc xung đột, mà làm nảy nở cơ hội mới. Cơ hội tìm được sự giúp
đỡ. Cơ hội đặt vấn đề chúng ta cần cải thiện như thế nào. Cơ hội
KHÁM PHÁ THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA và không bao giờ bỏ rơi
chúng ta. Đây là di sản lớn lao chúng ta có thể trao cho con cái, một bài
học rất hữu ích: chúng ta mắc sai lầm, đúng vậy; chúng ta có vấn đề,
đúng vậy. Nhưng chúng ta biết điều đó không thật sự đáng kể. Chúng
ta biết những lầm lỗi, vấn đề và những xung đột đều là cơ hội đến gần
mọi người hơn, đến gần Chúa hơn.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô

