ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 13th & Sunday 14th March 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
Ph. 50263068
19 Watkin St

Anniversaries:
Karianne Felise; Leon Gaulding; Francesco Davoli; Maria Teresa
Zappia; Tom Templeton; Douglas Brown

Sick:
Sam Giampaolo; Therese Cummins; Rosa Santos; Kristin Sparto;
Debbie Nolen; Basilio Alcodia; Jeremy Dickson; Carmela Garreffa;
Sister Basil; Peter MacIntosh; Gai Thi Tran; Maureen James ;
Antony Scaria (Binu Joy’s father in Law)

Parish Administrator
Fr Anthony Nagothu
Parish Contact
Mary Knight
0438627920

robinvale@ballarat.catholic.org.au

Local News:


Congratulations to Alysha Zaffina who will celebrate her First Communion at 6pm Mass on
Saturday evening. We warmly welcome her into St. Mary’s community.



Manangatang Community was very pleased with their World Day of Prayer gathering on Friday
5th March. Father Anthony was the guest speaker. Everyone enjoyed their singing and learning
more about Vanuatu.



Cay (Seminarian) will visit us again for 2 weeks from Saturday 27th March.



Please note ~Lenten Reconciliation, Individual Confession with 2 priests available.
~ Manangatang: Tuesday 23rd March @ 6pm
~ Robinvale: Wednesday 24th March @ 6pm



Have you taken home a Project Compassion box or envelope yet? If not, you are invited to do
so. We have plenty.



First Eucharist information meeting for parents and Candidates on Monday 26th April at
St Mary’s Church. Registration and Commitment ~ May 1st & 2nd at Parish Masses.

MANANGATANG MINISTRIES
Reader

Lisa Zander

Prayer of the Faithful

Brian Barry

Offertory

Noreen Morris

FINANCES
Presbytery:
$1026
Parish: $675.90

REFLECTION

God’s Works of Art
How does God picture us? St Paul reveals one of God’s favourite ways of regarding us.
‘We are God’s work of art, created in Christ Jesus, to live the good life as from the beginning He had
intended us to live it.’ Just as an artist respects the medium he or she is working in, whether it be oils or
crayon, so too God respects us as human beings with free will. Which is why His works of art don’t always
look the way He intended! Now, if one has a work of art in the house, a picture or print that means a lot
to you, or perhaps the first sketch by a child, do you put it in the darkest corner of the room? Or do you
allow just enough light to fall on it so as to reveal how terrific it is, why it gives you pleasure? Of course,
the latter. Now, if you and I are God’s work of art, God wants exactly the same. He wants us to be
revealed in the light. What sort of light? Christ our Light. Of course, it might be necessary for the Light
to dispel some darkness, some shadow dimension of our lives. In this regard Christ is a healing Light, but
this is so that he might illuminate us in a way which more clearly reveals the love which the Divine Artist
has for His creation. We might take a moment to pray for the courage to expose ourselves to Christ’s
healing light this Lent to be more beautifully illuminated at Easter.

Mass
Times
6:00pm

Saturday
13th March

Sunday
14th March

Robinvale

9:00am

Manangatang

11:00am
Mass

Ouyen

Friday
19th March

Saturday
20th March

Robinvale
Stations of
the Cross

Robinvale

Sunday
21st March

Ouyen

Our students will start to fundraise for Caritas Australia Project Compassion over the coming weeks. There will be
opportunities to make badges, participate in the water bucket
challenge, guess the lollies in the jar and many more fun
activities while raising awareness for those who are vulnerable in
our communities. Years 3-8 students had the opportunity to join
a live webinar with players from Richmond Football Club.
We were lucky enough to ask a few questions to the players.
Students from Year 1-6 will also begin an AFL clinic with the regional
development team for the next few weeks.

We pray for the inspiration and courage to shine
a light on global injustices, such as the lack of
basic sanitation for so many in our world. May
we let our own light shine unto others, so that
we may be agents of change who bring about
the kingdom of God on earth through our
support of Project Compassion

LẦN ĐẦU ĐỌC

36: 14-16. 19-23

Bài đọc từ cuốn sách thứ hai của Biên niên sử

Cơn thịnh nộ và lòng thương xót của Chúa được bày tỏ trong
cuộc lưu đày và giải phóng dân tộc của Ngài.
Tất cả những người đứng đầu chức tư tế, và cả dân sự nữa,
đã thêm vào tội bất trung, sao chép tất cả những tập tục đáng
xấu hổ của các quốc gia và làm ô uế Đền thờ mà Chúa đã
thánh hiến cho chính mình tại Giê-ru-sa-lem. Chúa, Đức
Chúa Trời của tổ tiên họ, đã sai họ hết sứ giả này đến sứ giả
khác, vì Ngài muốn cứu dân và nhà mình. Nhưng họ nhạo
báng các sứ giả của Đức Chúa Trời, họ khinh thường những
lời của Ngài, họ cười nhạo các tiên tri của Ngài, cho đến cuối
cùng cơn thịnh nộ của Chúa đã dâng cao chống lại dân Ngài
đến nỗi không còn cách nào khắc phục được nữa.
Kẻ thù của họ đã đốt phá Đền thờ của Đức Chúa Trời, phá
hủy các bức tường của Giê-ru-sa-lem, phóng hỏa tất cả các
cung điện của nó và phá hủy mọi thứ có giá trị trong đó.
Những người sống sót bị Nebuchadnezzar trục xuất đến Babylon; họ phải phục vụ ông và các con trai của ông cho đến khi
vương quốc Ba Tư lên nắm quyền. Đây là cách mà lời của
Chúa đã được ứng nghiệm mà ông đã nói qua Giê-rê-mi,
"Cho đến khi đất này được nghỉ ngơi trong ngày sa-bát, cho
đến bảy mươi năm đã trôi qua, nó sẽ giữ ngày sa-bát trong
suốt những ngày hoang tàn."
Và trong năm đầu tiên của vua Cyrus của Ba Tư, để thực
hiện lời của Chúa đã được phán qua Giê-rê-mi, Chúa đã
đánh động tinh thần của vua Cyrus của Ba Tư để ban hành
một lời tuyên bố và để nó được hiển thị công khai khắp
vương quốc của ông: 'Như vậy Vua Cyrus của Ba Tư nói:
“Chúa, Đức Chúa Trời trên trời, đã ban cho tôi tất cả các
vương quốc trên đất; ông ấy đã ra lệnh cho tôi xây cho ông ấy
một Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đa. Ai có trong anh em
trong tất cả dân tộc của người ấy, thì xin Đức Chúa Trời ở
cùng người ấy! Hãy để anh ấy đi lên. ”'
Đây là lời của Chúa.
Tạ ơn thần
PHẢN ỨNG PSALM
Thi 136. R. v.6
Hãy để lưỡi tôi được im lặng, nếu có bao giờ tôi quên bạn!
Chúng tôi ngồi bên sông Ba-by-lôn ở đó và khóc, nhớ đến Siôn; trên những cây dương mọc ở đó, chúng tôi treo những
chiếc đàn hạc của mình.

Lời tung hô Tin Mừng Ga 3:16
Hỡi Đức Chúa Jêsus Christ, vị vua của sự vinh hiển vô
tận, hãy ngợi khen Ngài! Đức Chúa Trời yêu thương thế
gian vô cùng, Ngài đã ban Con Một của Ngài cho chúng
ta, hầu cho tất cả những ai tin Con ấy được sự sống đời
đời. Hỡi Đức Chúa Jêsus Christ, vua của sự vinh hiển
vô tận, hãy ngợi khen Ngài!
Tin Mừng Ga 2: 13-25
Bài đọc Phúc âm thánh theo Gioan
Hãy phá hủy khu bảo tồn này, và trong ba ngày, tôi sẽ
nâng nó lên.
Ngay trước Lễ Vượt Qua của người Do Thái, Chúa Giê-su
lên Giê-ru-sa-lem, và trong Đền thờ, ngài thấy những
người bán gia súc, cừu và chim bồ câu, và những người
đổi tiền đang ngồi ở quầy của họ ở đó. Lấy một cây roi
bằng một sợi dây, ông đuổi tất cả chúng ra khỏi Đền thờ,
cả gia súc và cừu nữa, rải tiền xu của những người đổi
tiền, đập bàn của họ và nói với những người bán chim
bồ câu, 'Hãy mang hết những thứ này ra khỏi đây và
Đừng biến nhà Cha ta thành chợ. ”Khi ấy, các môn đồ
của ngài nhớ lại lời trong thánh kinh: Lòng nhiệt thành
vì nhà ngươi sẽ ăn thịt ta. Người Do Thái can thiệp và
nói: “Ông có thể chỉ cho chúng tôi dấu hiệu nào để biện
minh cho việc các ông đã làm?” Chúa Giê-su đáp: “Hãy
phá hủy nơi tôn nghiêm này, và trong ba ngày, tôi sẽ
nâng nó lên”. sáu năm để xây dựng cung thánh này: ba
ngày nữa bạn có định nâng nó lên không? ”Nhưng ông
đang nói về cung thánh là xác ông, và khi Chúa Giê-su
sống lại từ cõi chết, các môn đồ nhớ rằng ngài đã nói
điều này, và họ tin vào kinh thánh và những lời ông đã
nói.
Trong thời gian ở Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua, nhiều
người đã tin vào danh Ngài khi họ thấy những dấu lạ mà
Ngài ban, nhưng Chúa Giê-su biết hết và không tin cậy
nơi họ; anh ta không bao giờ cần bằng chứng về bất kỳ
người đàn ông nào; anh ta có thể nói những gì một
người đàn ông có trong anh ta.
Tin Mừng của Chúa

Hãy để lưỡi tôi được im lặng, nếu có bao giờ tôi quên bạn!
Vì chính ở đó, họ yêu cầu chúng tôi, những kẻ bắt giữ chúng
tôi, cho những bài hát, những kẻ áp bức chúng tôi, cho niềm
vui. "Hãy hát cho chúng tôi nghe", họ nói, "một trong những
bài hát của Si-ôn."
Hãy để lưỡi tôi được im lặng, nếu có bao giờ tôi quên bạn!
Làm sao chúng tôi có thể hát bài ca của Chúa trên đất xa lạ?
Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, hãy để tay hữu ta khô
héo!
Hãy để lưỡi tôi được im lặng, nếu có bao giờ tôi quên bạn!
Hỡi ôi, hãy để lưỡi tôi kề vào miệng tôi nếu tôi không nhớ đến
bạn, nếu tôi không giải thưởng Giê-ru-sa-lem trên hết mọi
niềm vui của tôi!
Hãy để lưỡi tôi được im lặng, nếu có bao giờ tôi quên bạn!

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

FIRST READING

36:14-16. 19-23
A reading from the second book of Chronicles
The wrath and the mercy of the Lord are revealed in the exile
and liberation of his people.
All the heads of the priesthood, and the people too,
added infidelity to infidelity, copying all the shameful
practices of the nations and defiling the Temple that
the Lord had consecrated for himself in Jerusalem. The
Lord, the God of their ancestors, tirelessly sent them
messenger after messenger, since he wished to spare
his people and his house. But they ridiculed the
messengers of God, they despised his words, they
laughed at his prophets, until at last the wrath of the
Lord rose so high against his people that there was no
further remedy. Their enemies burned down the
Temple of God, demolished the walls of Jerusalem, set
fire to all its palaces, and destroyed everything of value
in
it.
The
survivors
were
deported
by Nebuchadnezzar to Babylon; they were to serve him
and his sons until the kingdom of Persia came to
power. This is how the word of the Lord was fulfilled
that he spoke through Jeremiah, ‘Until this land has
enjoyed its sabbath rest, until seventy years have gone
by, it will keep sabbath throughout the days of its
desolation.’
And in the first year of Cyrus king of Persia, to fulfil
the word of the Lord that was spoken
through Jeremiah, the Lord roused the spirit
of Cyrus king of Persia to issue a proclamation and to
have it publicly displayed throughout his kingdom:
‘Thus speaks Cyrus king of Persia, “The Lord, the God
of heaven, has given me all the kingdoms of the earth;
he has ordered me to build him a Temple in Jerusalem,
in Judah. Whoever there is among you of all his people,
may his God be with him! Let him go up.”’

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

RESPONSORIAL PSALM
Ps 136. R. v.6
Let my tongue be silenced, if ever I forget you!
By the rivers of Babylon there we sat and wept,
remembering Zion; on the poplars that grew there we
hung our harps.
Let my tongue be silenced, if ever I forget you!
For it was there that they asked us, our captors, for
songs, our oppressors, for joy. ‘Sing to us,’ they said,
‘one of Zion’s songs.’
Let my tongue be silenced, if ever I forget you!
O how could we sing the song of the Lord on alien soil?
If I forget you, Jerusalem, let my right hand wither!
Let my tongue be silenced, if ever I forget you!
O let my tongue cleave to my mouth if I remember you
not, if I prize not Jerusalem above all my joys!
Let my tongue be silenced, if ever I forget you!

SECOND READING

Eph 2:4-10
A reading from the letter of St Paul to the
Ephesians
When we were dead through sins, he brought us to life.
God loved us with so much love that he was
generous with his mercy: when we were dead
through our sins, he brought us to life with Christ –
it is through grace that you have been saved – and
raised us up with him and gave us a place with him
in heaven, in Christ Jesus.
This was to show for all ages to come, through his
goodness towards us in Christ Jesus, how infinitely
rich he is in grace. Because it is by grace that you
have been saved, through faith; not by anything of
your own, but by a gift from God; not by anything
that you have done, so that nobody can claim the
credit. We are God’s work of art, created in Christ
Jesus to live the good life as from the beginning he
had meant us to live it.

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

GOSPEL ACCLAMATION
Jn 3:16
Glory and praise to you, Lord Jesus Christ!
God loved the world so much, he gave us his only
Son,
that all who believe in him might have eternal life.
Glory and praise to you, Lord Jesus Christ!

GOSPEL

Jn 3:14-21
A reading from the holy Gospel according to John
God sent his Son into the world that we might be saved
through him.
Jesus said to Nicodemus: ‘The Son of Man must be
lifted up as Moses lifted up the serpent in the desert,
so that everyone who believes may have eternal life
in him. Yes, God loved the world so much that he
gave his only Son, so that everyone who believes in
him may not be lost but may have eternal life. For
God sent his Son into the world not to condemn the
world, but so that through him the world might be
saved. No one who believes in him will be
condemned; but whoever refuses to believe is
condemned already, because he has refused to
believe in the name of God’s only Son. On these
grounds is sentence pronounced:
that though the light has come into the world men
have shown they prefer darkness to the light
because their deeds were evil. And indeed,
everybody who does wrong hates the light and
avoids it, for fear his actions should be exposed; but
the man who lives by the truth
comes out into the light, so that it may be plainly
seen that what he does is done in God.’

The Gospel of the Lord
Praise to you, Lord Jesus Christ

