ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 20th & Sunday 21st February 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:
Wayne Price

Parish Office
Ph. 50263068
19 Watkin St

Anniversaries:
Annie Goudie; Mary Wells; Molly Seery; Oma Pragt;
Arthur Cassidy; Mabel Rhoden; Salvatore Gallo; Maria Gatellari;
Titch Kennedy; Kathleen Curran; Bill Barry; Maria Teresa Brigante;
Jim Templeton
Sick:
Sam Giampaolo; Therese Cummins; Rosa Santos; Kristin Sparto;
Debbie Nolen; Basilio Alcodia; Jeremy Dickson; Carmela Garreffa;
Sister Basil; Peter MacIntosh; Gai Thi Tran; Antony Scaria (Binu
Joy’s father in law)
Local News:


Fr Anthony will be attending Diocesan Clergy Retreat 22-26th
February. Please note, there will be no Masses during the week.



Visit from our Plenary delegate to Robinvale & Manangatang
on the 6th & 7th March.
Marie Shaddock, one of our two Diocesan delegates, will be at
the 6:00pm Mass in Robinvale and available to speak to us in
the Narthex after Mass. If you have any questions, concerns or
comments about the Plenary, or want to know what is going
on, or just want to say “Hi!” feel free to do so after the 6:00pm
Mass in the Narthex and after the 9:00am Mass in
Manangatang.



World Day of Prayer is being hosted by St. Mary’s Parish.
An invitation is extended to all parishioners to come along.
This is an ecumenical gathering of churches to pray for the
people of Vanuatu. Prayer & fellowship is the purpose of the
event.



Everyone is welcome to enjoy a cuppa after Mass this
Sunday in Manangatang.

Please note that you must wear a face
mask when in the church while still
abiding by COVID
Staying Safe Rules

Parish Administrator
Fr Anthony Nagothu
Parish Contact
Mary Knight
0438627920

robinvale@ballarat.catholic.org.au

REFLECTION
by Fr Michael Tate
The Rainbow
The Rainbow is God’s signature to a treaty with humankind. On God’s part, material forces will never be
sent to annihilate human beings as a punishment for wrongdoing. On our part, as humans made in the
likeness of God, we are to image God’s rainbow relationship to nature.
This is the Divine Treaty basis of our responsibility for the environment. We undertake not to engage in
practices or support policies which could severely damage the fragile ecology which supports life on our
planet. The deforestation of the slopes of the Himalayas, leading to floods which kill thousands, is a
catastrophic example.
And, gazing at the rainbow, we can pray for our planet, for the human beings and all other creatures who
inhabit it, and quite often for ourselves at a deep personal level. For we know that, just as after a storm
and dark clouds, light penetrates the misty sky and the beautiful bow of colour appears, the same
phenomenon can occur in our own lives.
We could take a moment to pray that the rainbow will appear, perhaps for ourselves, perhaps for others
we know who are going through a stormy time.

We welcomed back all our students to classroom-based
learning on Thursday after the short stage 4 lockdown. Due to
the lockdown, we were unable to hold our Pancake Tuesday
and Ash Wednesday celebrations.
Let us hope that next year we can once again celebrate these
very important events. The school is full of colour thanks to
the Chinese New Year decorations that our students
have made. It is also wonderful to see students sharing
the meaning behind the Chinese characters with
teachers and peers. Thanks to Gabbie Fong who kindly
wrote these out for us.
A Reminder that Tuesday 23rd February will be a Pupil
Free Day. The staff will be involved in a School Wide
Positive Behaviour Support (SWPBS) Professional
Development Day.

MANANGATANG MINISTRIES
Enjoy a cuppa after Mass
every 3rd Sunday of the month at
Manangatang

Readers
Prayer of the
Faithful
Offertory

Lisa Zanker
Margaret Carroll
Diane Pook

COVID SAFE PLAN:
St Mary’s Robinvale & St Patrick
Manangatang
Weekend Mass: This weekend, Mass is
offered for Concetta Madio, on her one month
Anniversary. Let us pray for Concetta and
remember her family in our prayers.








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

Bài đọc đầu tiên Sáng 9: 8-15

Bài đọc từ sách Sáng thế ký

Bài đọc thứ hai Pt 3: 18-22

Tôi sẽ nhớ lại giao ước giữa tôi và bạn… nước sẽ
không bao giờ trở thành một trận lụt để hủy diệt tất
cả xác thịt.

Bài đọc từ bức thư đầu tiên của Thánh Peter

Đức Chúa Trời phán với Nô-ê và các con trai của
ông rằng: ‘Hãy xem, ta lập Giao ước của ta với
ngươi, và với dòng dõi ngươi sau ngươi; cũng với
mọi sinh vật sống được tìm thấy cùng bạn, chim
chóc, gia súc và mọi thú dữ ở cùng bạn: mọi thứ ra
khỏi hòm, mọi thứ sống trên đất. Ta thiết lập Giao
ước của ta với các ngươi: không một vật gì bằng xác
thịt sẽ bị nước lụt cuốn đi một lần nữa. Sẽ không
có trận lụt nào tàn phá trái đất nữa. '
Đức Chúa Trời phán: ‘Đây là dấu chỉ của Giao ước
ta lập giữa ta với ngươi và mọi sinh vật sống với
ngươi qua muôn đời: Ta đặt cây cung của ta trên
mây và đó sẽ là dấu chỉ của Giao ước giữa ta và
đất. Khi tôi thu thập những đám mây trên trái đất
và cây cung xuất hiện trên những đám mây, tôi sẽ
nhớ lại Giao ước giữa tôi và bạn và mọi sinh vật
thuộc mọi loại. Và như vậy, nước sẽ không bao giờ
trở thành một trận lụt để hủy diệt mọi loài xác thịt.
'
Đây là lời của Chúa.
Tạ ơn thần

Thi thiên đối đáp
Thi 24: 4-9. R. xem v.10
Lạy Chúa, đường lối của Ngài là tình yêu và sự thật

Nước của trận lụt là một loại phép rửa giúp cứu bạn bây
giờ.
Chính Chúa Kitô, dù vô tội, đã chết một lần vì tội lỗi,
chết cho kẻ có tội, để dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa.
Về thể xác, ông đã bị xử tử, về tinh thần, ông được sống
lại, và về tinh thần, ông đã đi rao giảng cho các linh hồn
trong tù. Bây giờ đã lâu rồi, khi Nô-ê vẫn đang đóng con
tàu chỉ cứu được một nhóm nhỏ tám người ‘bằng nước’,
và khi Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn chờ đợi, những linh
hồn này không chịu tin. Nước đó là một loại phép báp
têm để cứu bạn bây giờ, và không phải là rửa sạch bụi
bẩn thể xác mà là một lời cam kết với Đức Chúa Trời từ
một lương tâm tốt, qua sự phục sinh của Chúa Giê Su
Ky Tô, Đấng đã vào thiên đàng và ở bên quyền Đức
Chúa Trời. tay, bây giờ anh ta đã biến các thiên thần và
Quyền thống trị và Quyền năng làm thần dân của mình.
Đây là lời của Chúa.
Tạ ơn thần
Lời tung hô Tin Mừng Mt 4: 4
Hỡi Đức Chúa Jêsus Christ, Vua của sự vinh hiển vô
tận, hãy ngợi khen Ngài!

Không ai sống chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán ra
từ miệng Đức Chúa Trời.
Hỡi Đức Chúa Jêsus Christ, Vua của sự vinh hiển vô
tận, hãy ngợi khen Ngài!

cho những người tuân giữ giao ước của bạn.
Lạy Chúa, xin cho con biết đường lối của Ngài. Lạy
Chúa, xin dạy con con đường của Ngài. Làm cho tôi
bước đi trong lẽ thật của bạn, và dạy tôi: vì bạn là
Đức Chúa Trời, vị cứu tinh của tôi.
Lạy Chúa, đường lối của Ngài là tình yêu và sự thật
cho những người tuân giữ giao ước của bạn.

Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến lòng nhân từ của Chúa
và tình yêu con đã thể hiện từ thuở xưa. Hỡi Chúa,
trong tình yêu thương của Chúa, hãy nhớ đến con,
bởi lòng nhân từ của Ngài.
Lạy Chúa, đường lối của Ngài là tình yêu và sự thật
cho những người tuân giữ giao ước của bạn.
Chúa là tốt lành và ngay thẳng. Ngài chỉ đường cho
những ai đi lạc, Ngài hướng dẫn những kẻ khiêm
tốn đi đúng đường; anh ấy dạy theo cách của mình
cho người nghèo.
Lạy Chúa, đường lối của Ngài là tình yêu và sự thật
cho những người tuân giữ giao ước của bạn.

Tin Mừng Mc 1: 12-15
Bài đọc Phúc âm thánh Marcô
Anh bị Sa-tan cám dỗ, và các thiên thần chăm sóc anh.
Thánh Linh xua đuổi Chúa Giê-su ra đồng vắng và ngài
ở đó bốn mươi ngày, và bị Sa-tan cám dỗ. Anh ta ở với
những con thú hoang dã, và các thiên thần chăm sóc
anh ta.
Sau khi Giăng bị bắt, Chúa Giê-su đi vào Ga-li-lê. Tại
đó, ông rao truyền Tin mừng từ Đức Chúa Trời. “Đã đến
lúc” anh ấy nói “và vương quốc của Đức Chúa Trời đã
gần kề. Hãy ăn năn và tin vào Tin mừng. '
Tin Mừng của Chúa
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô

First Reading

Gen 9:8-15

A reading from the book of Genesis
I will recall the covenant between myself and you… the
waters shall never again become a flood to destroy all flesh.
God spoke to Noah and his sons, ‘See, I establish
my Covenant with you, and with your descendants
after you; also with every living creature to be found
with you, birds, cattle and every wild beast with you:
everything that came out of the ark, everything that
lives on the earth. I establish my Covenant with you:
no thing of flesh shall be swept away again by the
waters of the flood. There shall be no flood to destroy
the earth again.’
God said, ‘Here is the sign of the Covenant I make
between myself and you and every living creature with
you for all generations: I set my bow in the clouds and
it shall be a sign of the Covenant between me and the
earth. When I gather the clouds over the earth and the
bow appears in the clouds, I will recall
the Covenant between myself and you and every living
creature of every kind. And so the waters shall never
again become a flood to destroy all things of flesh.’

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

Ps 24:4-9. R. see v.10
Your ways, O Lord, are love and truth
to those who keep your covenant.
Lord, make me know your ways. Lord, teach me your
paths. Make me walk in your truth, and teach me: for
you are God my saviour.
Your ways, O Lord, are love and truth
to those who keep your covenant.
Remember your mercy, Lord, and the love you have
shown from of old. In your love remember me, because
of your goodness, O Lord.
Your ways, O Lord, are love and truth
to those who keep your covenant.
The Lord is good and upright. He shows the path to
those who stray, he guides the humble in the right
path; he teaches his way to the poor.
Your ways, O Lord, are love and truth
to those who keep your covenant.

6:00pm Mass
9:00am Mass

Saturday
20th Feb
Robinvale

Pt 3:18-22
A reading from the first letter of St Peter
The water of the flood is a type of the baptism which saves
you now.
Christ himself, innocent though he was, died once
for sins, died for the guilty, to lead us to God. In the
body he was put to death, in the spirit he was raised
to life, and, in the spirit, he went to preach to the
spirits in prison. Now it was long ago,
when Noah was still building that ark which saved
only a small group of eight people ‘by water’, and
when God was still waiting patiently, that these
spirits refused to believe. That water is a type of the
baptism which saves you now, and which is not the
washing off of physical dirt but a pledge made to
God from a good conscience, through the
resurrection of Jesus Christ, who has entered heaven
and is at God’s right hand, now that he has made
the angels and Dominations and Powers his
subjects.

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

Gospel Acclamation

Responsorial Psalm

Mass Times

Second Reading

Sunday
21st Feb

Mt 4:4

Praise to you, Lord Jesus Christ, king of endless
glory!
No one lives on bread alone, but on every word that
comes from the mouth of God.
Praise to you, Lord Jesus Christ, king of endless
glory!

Gospel

Mk 1:12-15
A reading from the holy Gospel according to Mark
He was tempted by Satan, and the angels looked after
him.
The Spirit drove Jesus out into the wilderness and
he remained there for forty days, and was tempted
by Satan. He was with the wild beasts, and the
angels looked after him.
After John had been arrested, Jesus went
into Galilee. There he proclaimed the Good News
from God. ‘The time has come’ he said ‘and the
kingdom of God is close at hand. Repent, and
believe the Good News.’

The Gospel of the Lord
Praise to you, Lord Jesus Christ
Saturday
27th Feb
Robinvale

Sunday
28thFeb

Manangatang

Manangatang

Ouyen

Ouyen

10:30am
11:00am Mass

