ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 6th & Sunday 7th 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:

Parish Office

Helen Dunstan;

Ph. 50263068
19 Watkin St

Anniversaries:

Parish Administrator
Fr Anthony Nagothu

Domenico Trimboli; Fr John Kelly; Elizabeth Straatman;
Simon Kennedy; Bill White; Concetta Faraci; Kevin Ryan;

Parish Contact
Mary Knight
0438627920

Sick:
Sam Giampaolo; Therese Cummins; Rosa Santos; Kristin
Sparto; Debbie Nolen; Basilio Alcodia; Jeremy Dickson;
Carmela Garreffa; Sister Basil; Peter MacIntosh; Gai Thi Tran

robinvale@ballarat.catholic.org.au

Local News:


Please note that we are MANDATED to wear face masks once again.



There will be NO WEDNESDAY Mass at 6pm. Please note this change. Father will celebrate
Mass at the Riverside Hostel at 10:30am every Wednesday commencing Wednesday 10th
February. Parishioners are welcome to attend.



From Thursday 11th February, there will be a 10am Mass.



World Day of Prayer for the Sick is Thursday 11th February.



Prayer for St. Joseph will be said after Communion during Masses. Father will display it on the
screen for each Mass.



Leadership Team is meeting Thursday @ 5 pm in the Narthex this week.



Baptism Information Meeting for Parents is Thursday 11th @ 7pm.



Stations of the Cross: Every Friday @ 6pm beginning this week, followed by Mass.

MANANGATANG MINISTRIES
Readers
Prayer of the Faithful

Gerard MacKay
Brian Barry

Offertory

Noreen Morris

Cuppa after Mass will be 3rd Sunday of the month at Manangatang

Mass
Times
6:00pm
Mass
9:00am
Mass

Saturday
6th Feb
Robinvale

Sunday
7th Feb

Manangatang

Saturday
13th Feb
Robinvale

Sunday
14th Feb

Robinvale

Wednesday
17th Feb

Manangatang

Robinvale @
the Hostel

10:30am
11:00am
Mass

Wednesday
10th Feb

Robinvale @
the Hostel
Ouyen

REFLECTION
The Divine Touch by Fr Michael Tate
The mother-in-law of Simon (Peter) was sick in bed with a raging fever. When
Jesus learned about her distressed state, he ‘took her by the hand and helped her
up’. He broke the taboo about physical contact with a woman not his relative
because he wanted to holistically heal her dis-ease.
Simon’s mother-in-law didn’t need an aspirin and a cup of tea. She felt quarantined,
isolated, and needed a hand reassuring her of sociable relationships. Jesus
overcame her fever and her dis-ease with the world.
At every Mass we exchange a physical gesture at the greeting of Peace. This quite
often overcomes being ill-at-ease with a family member or just with the neighbour in
the pew. We need to take that symbolic action into the world. For somebody, it may
be the most touching thing we ever do.
We could pause for a moment to identify that person who needs us to reach out, to
take their hand and help them up.

This week we welcomed
all our students back to
St Mary's after a well
earned holiday break. It
was lovely to see many
smiling
faces
from
teachers, parents and our students.
Please be aware that our school gates
do not open before 8:22am (walkers/
car drop off students, still meet at the
small gate on Watkin street).
School now finishes for the majority of
our students at 3:12pm.
If you are needing to enter the school
during school hours, the main gate (on
Watkin street) will be unlocked, you
can also enter via Nichols street.

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








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: $607.15
Parish: $257.00

Ash Wednesday Masses:
Weekend Mass: This weekend, Mass
is offered for Joe Zappia, for his 13th
Anniversary . Let us pray for Joe and
remember Cathy and the
family in our prayers.

Robinvale
Tuesday 6:00pm ~ St. Mary’s Church,
Wednesday 9:30am ~ St. Mary’s School
Gym ~ parishioners most welcome
Wednesday 5pm ~ Ouyen
Wednesday 7pm ~ Manangatang

Bài đọc đầu tiên Ga 7: 1-4. 6-7

Bài Đọc II Cô 9: 16-19. 22-23

Bài đọc từ sách Gióp

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

Tôi ngập tràn nỗi buồn suốt ngày dài.

Hình phạt sẽ đến với tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.

Gióp bắt đầu nói: Chẳng phải cuộc sống của con người trên
đất không gì khác hơn là phục vụ bị thúc ép, thời gian của
anh ta không tốt hơn làm thuê cực nhọc sao? Giống như
người nô lệ, thở dài vì bóng râm, hay một người lao động
không suy nghĩ gì ngoài tiền công của mình, những tháng
ngày mê muội mà tôi đã giao cho tôi, không gì cho riêng tôi
ngoài những đêm đau buồn. Nằm trên giường, tôi tự hỏi,
"Khi nào sẽ đến ngày?"

Tôi không khoe khoang về việc rao giảng phúc âm, vì đó là một
bổn phận đã đặt trên tôi; Tôi nên bị trừng phạt nếu tôi không
giảng nó! Nếu tôi tự mình chọn công việc này, tôi có thể đã được
trả tiền cho nó, nhưng tôi đã không làm vậy, đó là trách nhiệm đặt
vào tay tôi.

Tôi nghĩ, “Buổi tối đến chậm làm sao!” Tôi bồn chồn lo lắng
cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Nhẹ nhàng hơn con
thoi của một người thợ dệt Những ngày của tôi đã trôi qua,
và biến mất, không để lại hy vọng gì. Hãy nhớ rằng cuộc
sống của tôi chỉ là một hơi thở, và đôi mắt tôi sẽ không bao
giờ nhìn thấy niềm vui nữa.

Bạn có biết phần thưởng của tôi là gì không? Đó là điều này: trong
sự rao giảng của tôi, để có thể cung cấp Tin mừng một cách miễn
phí, và không đòi hỏi những quyền mà phúc âm ban cho tôi. Vì
vậy, mặc dù tôi không phải là nô lệ của bất kỳ người đàn ông nào,
tôi đã tự biến mình thành nô lệ của mọi người để giành được càng
nhiều càng tốt. Đối với những người yếu đuối, tôi đã tự làm mình
trở nên yếu đuối. Tôi đã tự làm tất cả mọi thứ cho tất cả đàn ông
để tiết kiệm một số bằng bất cứ giá nào; và tôi vẫn làm điều này, vì
lợi ích của phúc âm, để được chia sẻ các phước lành của nó.
Đây là lời của Chúa.
Tạ ơn thần

Đây là lời của Chúa.
Tạ ơn thần

Lời tung hô Tin Mừng Mt 8:17

Thi 146: 1-6. R. v.3

Alleluia, alleluia!
Anh ấy mang bệnh tật của chúng tôi,
và chịu đựng những đau khổ của chúng tôi.
Alleluia!

Ngợi khen Chúa là Đấng chữa lành những kẻ tan nát.

Tin Mừng Mc 1: 29-39

Hãy ngợi khen Chúa vì Ngài tốt lành;

Bài đọc Phúc âm thánh Marcô

Thi thiên đối đáp

hát cho Chúa của chúng ta vì Ngài đang yêu thương:

Chúa của chúng ta là vĩ đại và toàn năng;

Ông đã chữa khỏi cho nhiều người bị bệnh này hay bệnh khác.
Khi rời hội đường, Chúa Giê-su cùng Gia-cơ và Giăng đi thẳng đến
nhà của Si-môn và Anrê. Bây giờ mẹ vợ của Simon đã lên giường vì
sốt và họ đã nói thẳng với anh về bà. Anh đến bên cô, nắm tay cô
và đỡ cô đứng dậy. Và cơn sốt đã rời khỏi cô và cô bắt đầu chờ đợi
chúng. Tối hôm đó, sau khi mặt trời lặn, họ mang đến cho Ngài tất
cả những ai bị bệnh và những người bị quỷ ám. Cả thị trấn xúm lại
vây quanh cửa, và ông đã chữa khỏi cho nhiều người bị bệnh này
hay bệnh khác; ông cũng đuổi nhiều quỷ, nhưng ông không cho
phép họ nói, vì họ biết ông là ai. Vào buổi sáng, rất lâu trước khi
bình minh, anh ta đứng dậy và ra khỏi nhà, đến một nơi vắng vẻ và
cầu nguyện ở đó. Simon và những người bạn đồng hành của anh
ta lên đường tìm kiếm anh ta, và khi họ tìm thấy anh ta, họ nói:
“Mọi người đang tìm anh.” Anh ta trả lời, “Chúng ta hãy đi nơi
khác, đến các thị trấn lân cận, để tôi cũng có thể giảng ở đó, bởi vì
đó là lý do tại sao tôi đến. ”Và ông đã đi khắp miền Ga-li-lê, rao
giảng trong các hội đường của họ và đuổi quỷ.

sự khôn ngoan của anh ta không bao giờ có thể được đo
lường

Tin Mừng của Chúa
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô

với anh ấy lời khen ngợi của chúng tôi là do.
Ngợi khen Chúa là Đấng chữa lành những kẻ tan nát.
Chúa xây dựng thành Giê-ru-sa-lem
và đưa những người lưu vong của Israel trở lại,
anh ấy chữa lành trái tim tan vỡ,
anh ta kết dính tất cả vết thương của họ.

Anh ta sửa số lượng các ngôi sao;
anh ấy gọi từng cái bằng tên của nó.
Ngợi khen Chúa là Đấng chữa lành những kẻ tan nát.

Chúa nâng cao kẻ thấp hèn;
ông hạ kẻ ác cho cát bụi.
Ngợi khen Chúa là Đấng chữa lành những kẻ tan nát.

First Reading

Jb 7:1-4. 6-7

A reading from the book of Job

I am filled with sorrow all day long.
Job began to speak: Is not man’s life on earth
nothing more than pressed service, his time no
better than hired drudgery? Like the slave,
sighing for the shade, or the workman with no
thought but his wages, months of delusion I have
assigned to me, nothing for my own but nights of
grief. Lying in bed I wonder, ‘When will it be day?’
Risen I think, ‘How slowly evening comes!’
Restlessly I fret till twilight falls. Swifter than a
weaver’s shuttle my days have passed, and
vanished, leaving no hope behind. Remember that
my life is but a breath, and that my eyes will
never again see joy.

Do you know what my reward is? It is this: in
my preaching, to be able to offer the Good
News free, and not insist on the rights which
the gospel gives me. So though I am not a slave
of any man I have made myself the slave of
everyone so as to win as many as I could. For
the weak I made myself weak. I made myself all
things to all men in order to save some at any
cost; and I still do this, for the sake of the
gospel, to have a share in its blessings.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God

Gospel Acclamation

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

Alleluia, alleluia!
He bore our sickness,
and endured our suffering.
Alleluia!

Responsorial Psalm

Gospel

Ps 146:1-6. R. v.3
Praise the Lord who heals the broken-hearted.
Praise the Lord for he is good;
sing to our God for he is loving:
to him our praise is due.
Praise the Lord who heals the broken-hearted.
The Lord builds up Jerusalem
and brings back Israel’s exiles,
he heals the broken-hearted,
he binds up all their wounds.
He fixes the number of the stars;
he calls each one by its name.
Praise the Lord who heals the broken-hearted.
Our Lord is great and almighty;
his wisdom can never be measured.
The Lord raises the lowly;
he humbles the wicked to the dust.
Praise the Lord who heals the broken-hearted.

Second Reading

Cor 9:16-19. 22-23

A reading from the first letter of St Paul to the
Corinthians
Punishment will come to me if I do not preach the
Gospel.
I do not boast of preaching the gospel, since it is a
duty which has been laid on me; I should be
punished if I did not preach it! If I had chosen
this work myself, I might have been paid for it,
but as I have not, it is a responsibility which has
been put into my hands.

Mt 8:17

Mk 1:29-39

A reading from the holy Gospel according to
Mark
He cured many who suffered from diseases of
one kind or another.
On leaving the synagogue, Jesus went with
James and John straight to the house of Simon
and Andrew. Now Simon’s mother-in-law had
gone to bed with fever, and they told him about
her straightaway. He went to her, took her by
the hand and helped her up. And the fever left
her and she began to wait on them. That
evening, after sunset, they brought to him all
who were sick and those who were possessed
by devils. The whole town came crowding
round the door, and he cured many who were
suffering from diseases of one kind or another;
he also cast out many devils, but he would not
allow them to speak, because they knew who
he was. In the morning, long before dawn, he
got up and left the house, and went off to a
lonely place and prayed there. Simon and his
companions set out in search of him, and when
they found him they said, ‘Everybody is looking
for you.’ He answered, ‘Let us go elsewhere, to
the neighbouring country towns, so that I can
preach there too, because that is why I came.’
And he went all through Galilee, preaching in
their synagogues and casting out devils.
The Gospel of the Lord
Praise to you, Lord Jesus Christ

