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

Parish Office

Recent Death:

Ph. 50263068
19 Watkin St

Anniversaries:
Amy James; Maria Rosa Chirchiglia; Vivian Ryan; Michelina Denaro;
Cecilia Umina; Jack Ryan; John Young; Dorothy Barry; John James;
Maria Angela Iudica; Marion Reynolds

Parish Administrator
Fr Anthony Nagothu

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 Contact
Mary Knight
0438627920

robinvale@ballarat.catholic.org.au

Local News:


Invitation to ‘a cuppa’ after 9am Mass in Manangatang on Sunday.



Finance Committee will be available after 9am Mass in Manangatang for parishioners to discuss
any issues.



Please collect either a Project Compassion envelope or box to make a contribution to Caritas
Australia. This is one practical way of supporting people less fortunate than ourselves.
Alms Giving is one of the 3 things we are asked to do during the Lenten season.



Volunteers are required for the Easter Ceremonies. Please be generous with your time and offer
to assist.

We welcome into our Parish family, Lucia Rose, daughter of
Alysha and Peter Zaffina, whose Baptism will occur this
weekend. Her parents, along with her godparents, Fabian Cardin,
Julia Rocca, and parishioners, will support Lucia in her faith
journey.

MANANGATANG MINISTRIES

FINANCES

Reader

Brian Barry

Presbytery: TBC

Prayer of the Faithful

Kevin Templeton

Parish: TBC

Offertory

Anne Arentz

REFLECTION

Fr Michael Tate

We want to see Jesus
I can observe a baby, but the parents ‘see’ their baby very differently. They gaze with total fascination, trying to
perceive what this little bundle of flesh is really all about, trying to get an insight into its personality,
visualising a possible future, hoping for a response. This Gospel passage begins with a request from some
Greeks ‘to see Jesus’, surely in all the ways parents see their baby. They were trying to perceive what this Jesus
was really all about, trying to get an insight into his personality, imagining a possible future, hoping for a
response. And there was a response full of allusions to the future. Jesus was as a grain of wheat. He died and
was buried in the earth and that death was fruitful for the whole of humankind. He foresaw being nailed to the
cross which would be dropped upright into a hole in the ground. Our Lord says of that scene: ‘When I am
lifted up I will draw all people to myself.’ How were people drawn to this scene? People saw the length to
which Jesus was prepared to go in order to persevere in his mission to live out the message that his Heavenly
Father was full of mercy and wanted all people to share in Divine Life. This led to his being lifted up on the
cross, being buried in the ground like a grain of wheat, only to rise to new life. We could take a moment to
pray that we will shortly see all this with the eyes of faith as we participate in the rituals of Good Friday and
Easter.

Mass
Times
6:00pm

9:00am

Saturday
20th March

Sunday
21st March

Robinvale

Manangatang
Enjoy a cuppa
after Mass

Friday
26th March

Saturday
27th March

Robinvale
Stations of
the Cross

Robinvale

Sunday
28th March

Manangatang

On Friday our school celebrated Harmony Day. Harmony Day is about
sharing and celebrating our cultural diversity. Our students were
asked to learn a well-known song 'I am Australian' which the whole
school sang at assembly. We also watched a video presentation of the
students saying greetings in other languages that are represented
within the classroom/ school. Students were asked to decorate a
paper person cut out, which was then displayed through all the
classroom windows - this cut out represented their personal identity.
Next Tuesday, the school will come together to raise money for Caritas - Project
Compassion by participating in a money line. Parents/friends are welcome to our whole
school assemblies, each Friday at 2:30pm in the school gym.

EASTER CELEBRATIONS
Good Friday
10:00am Stations of the Cross
3:00pm Good Friday Service
Easter Saturday Vigil Mass
6:00pm Manangatang
8:00pm Robinvale
Easter Sunday
11:00am Robinvale

Friday 19th March is the Feast day of St. Joseph.
Also in Italy it is the
celebration
of Father’s Day.

BÀI ĐỌC ĐẦU TIÊN 31: 31-34
Bài đọc từ nhà tiên tri Giê-rê-mi

Những ngày sắp đến khi tôi lập một giao ước mới với Y-sơ-ra-ên
và tôi sẽ tha thứ cho tội ác của họ.
Hãy xem, những ngày sắp đến - chính Chúa phán - khi tôi sẽ
lập một giao ước mới với Nhà Y-sơ-ra-ên và Nhà Giu-đa, nhưng
không phải là một giao ước giống như giao ước mà tôi đã lập với
tổ tiên họ vào ngày tôi lấy họ. bằng tay để đưa họ ra khỏi đất Ai
Cập. Họ đã phá vỡ giao ước đó của tôi, vì vậy tôi phải cho họ
thấy ai là chủ nhân. Đó là Chúa nói. Không, đây là giao ước tôi
sẽ lập với Nhà Y-sơ-ra-ên khi những ngày đó đến - chính Chúa
phán. Sâu trong họ, tôi sẽ gieo trồng Luật của tôi, ghi nó vào
trái tim của họ. Vậy thì ta sẽ là Chúa của họ và họ sẽ là dân của
ta. Người hàng xóm sẽ không cần phải cố gắng dạy người hàng
xóm, hoặc anh em nói với anh em rằng: 'Hãy học để biết Chúa!'
Không, tất cả họ sẽ biết tôi, ít nhất không kém gì người vĩ đại
nhất - chính là Chúa. nói - vì tôi sẽ tha thứ cho tội ác của họ và
không bao giờ lưu tâm đến tội lỗi của họ.
Đây là lời của Chúa.
Tạ ơn thần

PHẢN ỨNG PSALM
Thi 50: 3-4. 12-15. R. v.12
Hỡi Chúa, hãy tạo cho con một tấm lòng trong sạch.
Xin thương xót tôi, Thiên Chúa, trong lòng nhân từ của bạn.
Trong lòng từ bi của bạn xóa bỏ sự xúc phạm của tôi. O ngày
càng rửa sạch tôi khỏi mặc cảm tội lỗi. và tẩy sạch tôi khỏi tội
lỗi của tôi.
Hỡi Chúa, hãy tạo cho con một tấm lòng trong sạch.

Hỡi Đức Chúa Trời, hãy tạo cho tôi một trái tim trong sạch, hãy
đặt một tinh thần kiên định trong tôi. Đừng xua đuổi ta khỏi sự
hiện diện của ngươi, cũng đừng tước bỏ thần khí thánh của ta.
Hỡi Chúa, hãy tạo cho con một tấm lòng trong sạch.
Hãy cho tôi một lần nữa niềm vui của sự giúp đỡ của bạn; với
tinh thần nhiệt thành nâng đỡ tôi, hầu cho tôi có thể dạy
những kẻ vi phạm đường lối của bạn và tội nhân có thể trở lại
với bạn.
Hỡi Chúa, hãy tạo cho con một tấm lòng trong sạch.
BÀI ĐỌC THỨ HAI 5: 7-9
Bài đọc từ bức thư gửi cho người Hê-bơ-rơ
Ngài đã học cách vâng lời và trở thành nguồn của sự cứu rỗi
đời đời cho tất cả mọi người.

Trong suốt cuộc đời trên đất, Chúa Giê-su Christ đã dâng lời
cầu nguyện và khẩn nài, lớn tiếng và trong nước mắt thầm lặng,
cho Đấng có quyền năng cứu ngài ra khỏi cái chết, và ngài đã
khiêm nhường phục tùng để lời cầu nguyện của ngài được lắng
nghe. Dù là Con, nhưng anh đã học cách vâng lời qua đau khổ;
nhưng đã được hoàn thiện, Ngài trở nên nguồn ơn cứu rỗi đời
đời cho tất cả những ai vâng lời Ngài.
Đây là lời của Chúa.

GOSPEL 12: 20-33
Bài đọc Phúc âm thánh theo Gioan
Nếu một hạt lúa mì rơi trên mặt đất và chết đi, nó sẽ
mang lại một mùa màng bội thu.
Trong số những người đi lên để thờ phượng tại lễ hội có
một số người Hy Lạp. Những người này đến gặp Phi-líp,
người đến từ Bết-đa-đa ở Ga-li-lê, và đưa ra lời thỉnh
cầu với ông, “Thưa Ngài, chúng tôi nên muốn gặp Chúa
Giê-xu.” Phi-líp đến nói với Anrê, và Anrê và Phi-líp
cùng đi nói với Chúa Giê-su. Chúa Giê-su trả lời họ:
‘Giờ đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Tôi nói với
bạn một cách long trọng nhất, trừ khi một hạt lúa mì
rơi trên mặt đất và chết đi, nó chỉ còn lại một hạt duy
nhất; nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ mang lại một mùa
màng bội thu. Bất cứ ai yêu cuộc sống của mình, mất
nó; ai ghét đời mình trên đời này thì giữ cho đời đời
kiếp kiếp. Người hầu hạ ta thì phải theo ta, ta ở đâu thì
hầu hạ ta cũng ở đó. Nếu ai phục vụ ta, thì Cha ta sẽ
tôn kính người ấy. Bây giờ tâm hồn tôi đang rối bời.
Tôi sẽ nói gì: Cha ơi, xin cứu con khỏi giờ này? Nhưng
chính vì lý do này mà tôi đã đến giờ này. Lạy Cha, xin
hãy tôn vinh danh Cha! ”Có tiếng từ trời vang lên,“ Con
đã tôn vinh nó, và con sẽ tôn vinh nó lần nữa. ”Những
người đứng bên cạnh, nghe thấy điều này, nói rằng đó
là tiếng vỗ tay của sấm sét; những người khác nói, ‘Đó
là một thiên sứ đang nói với anh ta.’ Chúa Giê-su trả
lời, “Không phải vì lợi ích của tôi mà tiếng nói này đã
đến, nhưng cho anh em. ‘Bây giờ câu đang được truyền
lại trên thế giới này; bây giờ hoàng tử của thế giới này
sẽ bị lật đổ. Và khi tôi được cất lên khỏi trái đất, tôi sẽ
lôi kéo tất cả mọi người đến với chính mình. ”Bằng
những lời này, anh ta chỉ ra loại cái chết mà anh ta sẽ
chết.
Tin Mừng của Chúa
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa Giê-xu Christ
GOSPEL ACCLAMATION 12:26
Vinh quang cho bạn, Lời của Đức Chúa Trời, Chúa
Jêsus Christ!
Chúa phán: Nếu bạn phục vụ tôi, hãy theo tôi;

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





Tạ ơn thần




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

31:31-34
A reading from the prophet Jeremiah
The days are coming when I will make a new covenant with
Israel and I will forgive their iniquity.
See, the days are coming – it is the Lord who speaks –
when I will make a new covenant with the House
of Israel and the House of Judah, but not a covenant
like the one I made with their ancestors on the day I
took them by the hand to bring them out of the land of
Egypt. They broke that covenant of mine, so I had to
show them who was master. It is the Lord who speaks.
No, this is the covenant I will make with the House
of Israel when those days arrive – it is the Lord who
speaks. Deep within them I will plant my Law, writing
it on their hearts. Then I will be their God and they
shall be my people. There will be no further need for
neighbour to try to teach neighbour, or brother to say
to brother, ‘Learn to know the Lord!’ No, they will all
know me, the least no less than the greatest – it is the
Lord who speaks – since I will forgive their iniquity
and never call their sin to mind.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God

RESPONSORIAL PSALM
Ps 50:3-4. 12-15. R. v.12
Create a clean heart in me, O God.
Have mercy on me, God, in your kindness. In your
compassion blot out my offence. O wash me more and
more from my guilt. and cleanse me from my sin.
Create a clean heart in me, O God.
A pure heart create for me, O God, put a steadfast
spirit within me. Do not cast me away from your
presence, nor deprive me of your holy spirit.
Create a clean heart in me, O God.
Give me again the joy of your help; with a spirit of
fervour sustain me, that I may teach transgressors your
ways and sinners may return to you.
Create a clean heart in me, O God.
SECOND READING 5:7-9
A reading from the letter to the Hebrews
He learnt to obey and became for all the source of eternal
salvation.
During his life on earth, Christ offered up prayer and
entreaty, aloud and in silent tears, to the one who had
the power to save him out of death, and he submitted
so humbly that his prayer was heard. Although he was
Son, he learnt to obey through suffering; but having
been made perfect, he became for all who obey him the
source of eternal salvation.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God

GOSPEL ACCLAMATION

12:26
Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ!
If you serve me, follow me, says the Lord;
and where I am, my servant will also be.

GOSPEL

12:20-33
A reading from the holy Gospel according to John
If a grain of wheat falls on the ground and dies, it yields a
rich harvest.
Among those who went up to worship at the
festival were some Greeks. These approached
Philip, who came from Bethsaida in Galilee, and put
this request to him, ‘Sir, we should like to see Jesus.’
Philip went to tell Andrew, and Andrew and Philip
together went to tell Jesus. Jesus replied to them:
‘Now the hour has come for the Son of Man to be
glorified. I tell you most solemnly, unless a wheat
grain falls on the ground and dies, it remains only a
single grain; but if it dies, it yields a rich harvest.
Anyone who loves his life loses it; anyone who hates
his life in this world will keep it for the eternal life.
If a man serves me, he must follow me, wherever I
am, my servant will be there too. If anyone serves
me, my Father will honour him. Now my soul is
troubled.
What shall I say: Father, save me from this hour?
But it was for this very reason that I have come to
this hour. Father, glorify your name!’ A voice came
from heaven, ‘I have glorified it, and I will glorify it
again.’ People standing by, who heard this, said it
was a clap of thunder; others said, ‘It was an angel
speaking to him.’ Jesus answered, ‘It was not for my
sake that this voice came, but for yours. ‘Now
sentence is being passed on this world; now the
prince of this world is to be overthrown. And when
I am lifted up from the earth, I shall draw all men to
myself.’ By these words he indicated the kind of
death he would die.
The Gospel of the Lord
St. Patrick of Ireland is one of the world's most
popular saints.
He was born in Roman Britain and when he was
fourteen or so, he was captured by Irish pirates during
a raiding party and taken to Ireland as a slave to herd
and tend sheep. At the time, Ireland was a land of
Druids and pagans but Patrick turned to God and wrote
his memoir, The Confession. In The Confession, he
wrote:
"The love of God and his fear grew in me more and
more, as did the faith, and my soul was rosed, so that,
in a single day, I have said as many as a hundred
prayers and in the night, nearly the same. I prayed in
the woods and on the
mountain, even before dawn. I
felt no hurt from the snow or
ice or rain."
Patrick's captivity lasted
until he was twenty, when he
escaped after having a dream
from God in which he was told
to leave Ireland by going to
the coast. There he found
some sailors who took him
back to Britain and was
reunited with his family.
It
was
celebrated
on
Wednesday 17th March.

