ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 30th & Sunday 31st January 2021
Robinvale and Manangatang Catholic Communities are committed to ensure the safety of all children and vulnerable people in our care.
Child Safety Officers: Arthur Cassidy (Robinvale) 0437 576 730 and Noreen Morris (Manangatang)

Please remember these people in our prayers
Recent Death:

Parish Office

Viktorija Cifra; John Connell

Ph. 50263068
19 Watkin St

Anniversaries:

Parish Administrator
Fr Anthony Nagothu

Tony Manna; Daisy Reynolds; Francesca Faraci; Pietro
Muraca; Margaret Walsh; Karen Paltridge; Rod Dean;
Giuseppe Joe Zappia; Edna Neale
Sick:
Sam Giampaolo; Therese Cummins; Rosa Santos; Kristin
Sparto; Debbie Nolen; Basilio Alcodia; Jeremy Dickson;
Carmela Garreffa; Sister Basil; Peter MacIntosh; Gai Thi Tran

Parish Contact
Mary Knight
0438627920

robinvale@ballarat.catholic.org.au

Local News:



There is an opportunity for a Lenten program in our parish. Please call the Parish Office for
registration before 30th January 2021.



Next Tuesday, Cay returns to the Melbourne Seminary for his fourth year of study to become a
priest. He has thoroughly enjoyed his time in Robinvale. You will have the opportunity to
farewell him at 6pm Mass this Saturday evening.



Invitation to family, friends & parishioners to respectfully attend a one year memorial Mass for
Rod Dean on Wednesday, 3rd February @ 6pm.



Staff have already returned to St. Mary’s School for the 2021 school year. Students excitedly
commence on Monday 1st February.



Next weekend we have 6pm Mass on Saturday 6th Feb & 11am Sunday 7th Feb.

MANANGATANG MINISTRIES
Readers

Thomas Sebi

Prayer of the Faithful
Offertory
Eucharist

Brian Barry
Sebi Family

Mass Times

6:00pm
Mass

Saturday
30th
Robinvale

Sunday
31st

Wednesday
3rd Feb
Robinvale

Saturday
6th
Robinvale

Sunday
7th

9:00am
Mass

Manangatang

Manangatang

11:00am
Mass

Ouyen

Robinvale

Wednesday
10th
Robinvale

REFLECTION
by Dianne Bergant CSA
Discipleship requires a change in us. We want to change because in so many ways we are
being strangled to death by demons. We are caught in dysfunction and sin; we live in the
midst of the battle between good and evil, the struggle of human finitude and failure. We are
plunged into the throes of human suffering and pain, and there seems to be no escape.
The demonic seduces us in more ways than we can count and we are often caught in its web
before we recognise what has happened. There have always been many and varied voices that
claim to have the remedy for our ills. Preachers and politicians have stirred up crowds and
ignited their emotions. Promises have been made and predictions advanced, yet the conflict
goes on, the demons continue to hold sway. The demon recognised the authority in the voice
of Jesus. Do we recognise it?
When we are released by Jesus from the demons that possess us, we are freed from the
stranglehold of evil and liberated to live far less encumbered and divided lives. No Earthly
reality will possess us, neither relationships nor obligations nor even religious practices.
Rather, we will be possessed by Christ who liberates us for the reign of God. Therefore,
whether married or unmarried, whether in the midst of the community or at its margins, we
will be able to heed the voice of God in our hearts and to recognise Jesus in our midst.

COVID SAFE PLAN:
St Mary’s Robinvale & St Patrick
Manangatang

We welcome into our Parish family,
Vincent Tyler Brigante, son of
Vincent and Abby Brigante,
whose Baptism will occur this
weekend. His parents, along with his
godparents, Joseph and Christina
Lanteri and
parishioners,
will support him
in his faith
journey.








1.5m social distancing at one time.
Please wear mask.
Record your details in the book.
Sanitise your hands and sanitise your
contact surface.
Please avoid interactions in the indoor
space before or after the service.
If you are sick or unwell, do not attend,
get tested & please contact Parish Office
or Mary Knight 0438 627 920

FINANCES
Presbytery: $891.00
Parish: $695.00

A one year memorial service will be held for
Rodney Dean .
Wednesday 3rd February
@ 6:00pm
Friends & parishioners are
respectfully invited

Monday 1st February is
the first day of school for
all students.

Bài đọc I Dt 18: 15-20

Bài đọc thứ hai Cô 7: 32-35

Bài đọc từ sách Phục truyền luật lề ký

Bài đọc từ thư đầu tiên của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rinh-tô

Tôi sề đật lời nói cụa tôi vào miềng nhà tiên tri, và ông ậy
sề nói vời họ tật cậ nhừng gì tôi chỉ huy.
Môi-se nói vời dân sừ: ‘Đừc Chúa Trời các ngừời sề dậy lên
cho các ngừời mọt tiên tri giọng nhừ ta, từ giừa các ngừời,
từ các anh em cụa các ngừời; vời anh ậy, bận phậi lậng
nghe. Đây là điều mà chính bận đã cậu xin vời Chúa là
Đừc Chúa Trời cụa bận tậi Horeb vào ngày diền ra họi.
"Đừng đề tôi nghe lậi" bận nói "tiềng cụa Chúa là Thiên
Chúa cụa tôi, đừng nhìn nừa trên ngọn lừa lờn này, hoậc
tôi sề chềt"; và Chúa nói vời tôi, "Tật cậ nhừng gì họ đã nói
đều đã đừờc nói tọt. Ta sề từ anh em mình mà dậy lên mọt
đậng tiên tri nhừ chính mình cho họ; Tôi sề nói nhừng lời
cụa tôi vào miềng anh ta và anh ta sề nói tật cậ nhừng gì
tôi chỉ huy. Kề nào không nghe lời ta mà nhân danh ta
nói, sề phậi chịu trách nhiềm trừờc ta về điều đó. Nhừng
vị tiên tri nào nhân danh tôi mà nói điều tôi không truyền
cho ngừời ậy nói, hoậc ai nhân danh các vị thận khác nói,
thì nhà tiên tri đó sề chềt. "
Đây là lời cụa Chúa.
Tậ ờn thận
Thi thiên đọi đáp
Thi 94: 1-2. 6-9. R. v.9

Người phụ nữ chưa kết hôn dâng mình cho những điều của Chúa, để cô ấy có
thể nên thánh.
Tôi muốn thấy bạn thoát khỏi mọi lo lắng. Một người đàn ông chưa kết hôn có
thể cống hiến hết mình cho công việc của Chúa, tất cả những gì anh ta cần lo
lắng là làm đẹp lòng Chúa; nhưng một người đàn ông đã có gia đình phải bận
tâm đến công việc của thế gian và cống hiến hết mình để làm hài lòng vợ
mình: anh ta bị giằng xé theo hai cách. Theo cách tương tự, một phụ nữ chưa
kết hôn, như một cô gái trẻ, có thể cống hiến hết mình cho công việc của
Chúa; tất cả những gì cô ấy cần lo lắng là trở nên thánh thiện trong thể xác và
tinh thần. Mặt khác, người phụ nữ đã kết hôn phải lo lắng về công việc của thế
giới và dành hết tâm trí để làm hài lòng chồng. Tôi nói điều này chỉ để giúp
bạn, không phải để buộc dây vòng quanh cổ bạn, nhưng chỉ đơn giản là để
đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn, và bạn dành sự quan
tâm không phân chia cho Chúa.

Đây là lời của Chúa.
Tạ ơn thần
Lời tung hô Tin Mừng Mt 4:16
Alleluia, alleluia!
Một dân tộc trong bóng tối đã nhìn thấy một ánh sáng vĩ đại:

Nều hôm nay, bận nghe thậy giọng nói cụa mình, trái tim
bận cừng lậi.
Hãy đền, reo mừng niềm vui cụa chúng ta cho Chúa; tung
hô tậng đá cừu chúng ta. Chúng ta hãy đền trừờc mật
Ngừời, tậ ờn, vời nhừng bài hát, chúng ta hãy ca ngời
Chúa.
Nều hôm nay, bận nghe thậy giọng nói cụa mình, trái tim
bận cừng lậi.
Mời vào, chúng ta hãy quỳ và cúi thập ngừời; chúng ta
hãy quỳ gọi trừờc Đừc Chúa Trời, Đậng đã dừng nên
chúng ta vì Ngài là Đừc Chúa Trời cụa chúng ta và chúng
ta là nhừng ngừời thuọc về đọng cọ cụa Ngài, đoàn chiên
do tay Ngài dận dật.
Nều hôm nay, bận nghe thậy giọng nói cụa mình, trái tim
bận cừng lậi.
O rậng hôm nay bận sề lậng nghe giọng nói cụa mình!
‘Không làm cừng lòng các ngừời nhừ tậi Meribah, nhừ vào
ngày đó tậi Massah trong sa mậc khi cha các ngừời bật ta
thừ thách; khi họ thừ tôi, mậc dù họ đã thậy công viềc cụa
tôi. "
Nều hôm nay, bận nghe thậy giọng nói cụa mình, trái tim
bận cừng lậi.

một bình minh rạng rỡ chiếu vào những người bị mất trong cái chết.
Alleluia!
Tin Mừng Mc 1: 21-2
Bài đọc Phúc âm thánh Marcô
Đây là một kiểu giảng dạy mới nói với thẩm quyền.
Chúa Giê-su và các môn đồ của ngài đã đi đến tận Ca-phác-na-um, và ngay sau
khi ngày Sa-bát đến, Chúa Giê-su đến hội đường và bắt đầu giảng dạy. Và sự
giảng dạy của ông đã gây ấn tượng sâu sắc cho họ bởi vì, không giống như các
thầy thông giáo, ông dạy họ bằng quyền lực.
Trong hội đường của họ vừa lúc đó, có một người bị thần ô uế ám, và nó hét
lên: “Hỡi Giê-su người Na-xa-rét, ngươi muốn gì với chúng tôi? Bạn có đến để
tiêu diệt chúng tôi không? Tôi biết bạn là ai: Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.
”Nhưng Chúa Giê-su nói một cách sắc bén,“ Hãy yên lặng! Hãy ra khỏi anh ta!
”Và thần ô uế ném người đàn ông lên cơn co giật và với một tiếng kêu lớn đã
biến mất khỏi anh ta. Mọi người ngạc nhiên đến mức họ bắt đầu hỏi nhau xem
tất cả nghĩa là gì. “Đây là một lời dạy mới” họ nói “và với uy quyền đằng sau
nó: ông ấy ra lệnh ngay cả với những linh hồn ô uế và chúng tuân theo ông
ấy.” Và danh tiếng của ông ấy nhanh chóng lan rộng khắp nơi, qua tất cả các
vùng quê Galilean xung quanh.
Tin Mừng của Chúa Ngợi khen Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô

Dear God,
We come to you in prayer Lord, asking you to help our children experience peace this year.
We pray that they will not worry about things they cannot control, but that You will guard their hearts and
minds and keep them trusting in You. We pray he/she/they will not only enjoy the peace of God, but peace
with God. We pray that they will develop a spirit of gratitude and thanksgiving as they look to You daily for
their needs. Grant them Your peace in their hearts and minds in great measure.
In Jesus name We pray, Amen.
Wishing all the Student and staff a safe and wonderful year at St Mary’s for 2021

First Reading

Dt 18:15-20

Second Reading

Cor 7:32-35

A reading from the book of Deuteronomy

A reading from the first letter of St Paul to the
Corinthians

I will put my words into the prophet’s mouth, and he
will tell them all I command.
Moses said to the people: ‘Your God will raise up for
you a prophet like myself, from among yourselves,
from your own brothers; to him you must listen. This
is what you yourselves asked of the Lord your God at
Horeb on the day of the Assembly. “Do not let me hear
again” you said “the voice of the Lord my God, nor look
any longer on this great fire, or I shall die”; and the
Lord said to me, “All they have spoken is well said. I
will raise up a prophet like yourself for them from their
own brothers; I will put my words into his mouth and
he shall tell them all I command him. The man who
does not listen to my words that he speaks in my
name, shall be held answerable to me for it. But the
prophet who presumes to say in my name a thing I
have not commanded him to say, or who speaks in the
name of other gods, that prophet shall die.”’

The unmarried woman dedicates herself to the
things of the Lord, that she might be holy.
I would like to see you free from all worry. An
unmarried man can devote himself to the Lord’s
affairs, all he need worry about is pleasing the
Lord; but a married man has to bother about the
world’s affairs and devote himself to pleasing his
wife: he is torn two ways. In the same way an
unmarried woman, like a young girl, can devote
herself to the Lord’s affairs; all she need worry
about is being holy in body and spirit. The married
woman, on the other hand, has to worry about the
world’s affairs and devote herself to pleasing her
husband. I say this only to help you, not to put a
halter round your necks, but simply to make sure
that everything is as it should be, and that you
give your undivided attention to the Lord.

This is the word of the Lord.
Thanks be to God

This is the word of the Lord.
Thanks be to God
Gospel Acclamation

Responsorial Psalm
Ps 94:1-2. 6-9. R. v.9
If today, you hear his voice, harden not your
hearts.
Come, ring out our joy to the Lord; hail the rock who
saves us. Let us come before him, giving thanks, with
songs let us hail the Lord.
If today, you hear his voice, harden not your
hearts.
Come in, let us kneel and bend low; let us kneel before
the God who made us for he is our God and we the
people who belong to his pasture, the flock that is led
by his hand.
If today, you hear his voice, harden not your
hearts.
O that today you would listen to his voice! ‘Harden not
your hearts as at Meribah, as on that day at Massah in
the desert when your fathers put me to the test; when
they tried me, though they saw my work.’

If today, you hear his voice, harden not your
hearts.

Mt 4:16

Alleluia, alleluia!
A people in darkness have seen a great light:
a radiant dawn shines on those lost in death.
Alleluia!
Gospel

Mk 1:21-28

A reading from the holy Gospel according to
Mark
This is a new kind of teaching that speaks with
authority.
Jesus and his followers went as far as Capernaum,
and as soon as the Sabbath came Jesus went to
the synagogue and began to teach. And his
teaching made a deep impression on them
because, unlike the scribes, he taught them with
authority.
In their synagogue just then there was a man
possessed by an unclean spirit, and it shouted,
‘What do you want with us, Jesus of Nazareth?
Have you come to destroy us? I know who you are:
the Holy One of God.’ But Jesus said sharply, ‘Be
quiet! Come out of him!’ And the unclean spirit
threw the man into convulsions and with a loud
cry went out of him. The people were so astonished
that they started asking each other what it all
meant. ‘Here is a teaching that is new’ they said
‘and with authority behind it: he gives orders even
to unclean spirits and they obey him.’ And his
reputation rapidly spread everywhere, through all
the surrounding Galilean countryside.
The Gospel of the Lord
Praise to you, Lord Jesus Christ

