ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 8th & Sunday 9th May 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

Anniversaries:
Kevin Walsh; Carmelo Zara; Kathleen Rinaldi; Thomas Sullivan;
Jean Healy; Clare Rogers; Joseph Peter Holt; Ferdinando Zappia;
Mary Twomey; Isabel Falvo; Carmelo Campisi;

Ph. 50263068
19 Watkin St
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; Antony Scaria (Binu Joy’s father in Law);
Rex Kakoschke

Parish Contact
Mary Knight
0438627920

robinvale@ballarat.catholic.org.au

Local News~


In 2021 we are celebrating 200 years of Catholic
Education in Australia. During that time, our
schools and colleges have educated millions of
Australians.



Please note that our Parish is mandated to use
the QR code method of logging in for attendance
at weekly Mass. Because this information goes
directly to a government source we also require a
manual log in for parish purposes.



We have been blessed with over 70 candidates
for the sacrament of Confirmation. They will
begin their preparations session this week and
will continue for the next 4 weeks.



A reminder about preparation sessions for
Confirmation commencing this week for all
candidates. Parents are expected to attend the
session with their child/
children as well.

Happy Mother’s Day to all the mothers,
grandmothers and special friends of all children
in our parish.
May God bless them on this special
day and always.

REFLECTION by Dianne Bergant CSA
The boundlessness of God’s love is seen in the fact that God loved us even before we were deserving
of God’s love. In fact, it was God’s love that made us able both to receive and to give love in return.
Love is of God; love is God. Divine love is constant and trustworthy. How easily we can think this
thought or speak these words, yet how difficult, even impossible, it is to comprehend what it means.
We can only really recognise love in its many concrete manifestations. Love is patient, kind and
forbearing; it believes, it hopes, it endures. The love of God breaks down the barriers between Gentile
and Jew, between slave and free, between the poor and the prosperous, between women and men,
between the healthy and the ailing, between young and old.
Embraced by such love we are gradually transformed. We begin to recognise God’s love in places we
never suspected it would be found. We discover that what we once judged unclean may merely be an
unfamiliar openness to God’s truth. We discover that our own insistence on legitimate religious
practice may really be spiritual elitism. Our eyes are opened to ways we have tried to confine God’s
love to the conventional boundaries we ourselves have set. As we are drawn into God’s love, we
eagerly embrace the commandments that help us to live righteous lives. To the extent that we love as

We welcome into our Parish
family, Hazel Celia Romeo,
daughter of Jessica and John
Romeo, whose Baptism will
occur this weekend. Her parents, along
with her godparents, Gabrielle and
Joseph Costantino, and
parishioners, will support
Hazel in her faith journey.

Mass Roster Robinvale Manangatang
effective from May 2021
*** Week 3 ~ 9am SAWC (Lay Led) in Manangatang

Sunday
9am Mass

Sunday
11am Mass

Week 1

Saturday
Vigil Mass
6pm,
Robinvale

Manangatang

Robinvale

Week 2

Robinvale

Manangatang

FINANCES

Week 3

Robinvale

***

Presbytery: $1180.45

Week 4

Robinvale

Manangatang

Parish: $710.45

Week 5

Robinvale

Manangatang

Robinvale

The students at St Mary's School will be visiting the church each
Thursday for Mass. This is the first class that has been able to
attend Mass for over a year. All students were respectful and
participated in the Mass lead by Fr Anthony. We will also have
the pleasure of Fr Anthony visiting the classrooms each Wednesday for this
term. Fr Anthony will show the students his 'Mass bag', this contained all
the items that he needs for a Mass. When he visited on Wednesday the

Date
Readers

MANANGATANG MINISTRIES
09/05/2021
16/05/2021
23/05/2021
9:00am
9:00am
9:00am
Kevin Templeton
Reena Sebi
Lisa Zanker

Prayer of the
Faithful

Margaret Carroll

Mariya Jose

Offertory

Noreen Morris

Marg Carroll

Noreen Morris

30/05/2021
Brian Barry
Kevin Templeton
Carmel Nolen

Bài đọc 1
Cv 10,25-26.34-35.44-48
Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên cả các dân
ngoại.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
25 Khi ông Phê-rô bước vào nhà ông Co-nê-li-ô, thì
ông liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái
lạy. 26 Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói :
“Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là
người phàm.”
34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quả thật, tôi
biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người
nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn
ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng
đều được Người tiếp nhận.”
44 Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì
Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người
đang nghe lời Thiên Chúa. 45 Những tín hữu thuộc
giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh
ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần
xuống cả trên các dân ngoại nữa, 46 bởi họ nghe
những người này nói các thứ tiếng và tán dương
Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói
rằng : 47 “Những người này đã nhận được Thánh
Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản
chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ ?” 48 Rồi
ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức
Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày.
Đáp ca
Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. x. c.2)
Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt
chư dân.
1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.
Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt
chư dân.
2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư
dân ;3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành
cho nhà Ít-ra-en.
Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt
chư dân.
3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.4Tung hô
Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.
Đ.Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt
chư dân.
Bài đọc 2
1 Ga 4,7-10
Thiên Chúa là Tình Yêu.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương
nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh
ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.
9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này :
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.
10Tình yêu cốt ở điều này :
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho
chúng ta.
Tung hô Tin Mừng
Ga 14,23
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai yêu mến
Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến
người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha
-lê-lui-a.
Tin Mừng
Ga 15,9-17
Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương
của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng
yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong
tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều
răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của
Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy
và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều
ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng
niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được
nên trọn vẹn.
12 “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh
em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu
của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu
anh em thực hiện những điều Thầy truyền
dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì
tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh
em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được
nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính
Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em
ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em
tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa
Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh
em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu

FIRST READING

Acts 9:26-31

Acts 10:25-26. 34-35. 44-48
A reading from the Acts of the Apostles
The gift of the Holy Spirit was poured out upon
the gentiles also.
As Peter reached the house Cornelius went out to
meet him, knelt at his feet and prostrated
himself. But Peter helped him up. ‘Stand up,’ he
said, ‘I am only a man after all!’ Then Peter
addressed them: ‘The truth I have now come to
realise’ he said, ‘is that God does not have
favourites, but that anybody of any nationality
who fears God and does what is right is
acceptable to him.’ While Peter was still speaking
the Holy Spirit came down on all the listeners.
Jewish believers who had accompanied Peter
were all astonished that the gift of the Holy Spirit
should be poured out on the pagans too, since
they could hear them speaking strange languages
and proclaiming the greatness of God. Peter
himself then said, ‘Could anyone refuse the water
of baptism to these people, now they have
received the Holy Spirit just as much as we
have?’ He then gave orders for them to be
baptised in the name of Jesus Christ. Afterwards
they begged him to stay on for some days.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God

RESPONSORIAL PSALM
Ps 97:1-4. R. see v.2
The Lord has revealed to the nations his
saving power. Or Alleluia!
Sing a new song to the Lord for he has worked
wonders. His right hand and his holy arm have
brought salvation.
The Lord has revealed to the nations his
saving power. Or Alleluia!
The Lord has made known his salvation; has
shown his justice to the nations. He has
remembered his truth and love for the house of
Israel.
The Lord has revealed to the nations his
saving power. Or Alleluia!
All the ends of the earth have seen the salvation
of our God. Shout to the Lord all the earth, ring
out your joy.
The Lord has revealed to the nations his
saving power. Or Alleluia!

SECOND READING

A reading from the first letter of St John
Jon 47-10 God is love.

My dear people, let us love one another since love
comes from God and everyone who loves is
begotten by God and knows God. Anyone who
fails to love can never have known God, because
God is love. God’s love for us was revealed when
God sent into the world his only Son so that we
could have life through him; this is the love I
mean: not our love for God, but God’s love for us
when he sent his Son to be the sacrifice that
takes our sins away.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God

GOSPEL ACCLAMATION
Jn 14:23
Alleluia, alleluia!
All who love me will keep my words, and my
Father will love them and we will come to them.
Alleluia!

GOSPEL
Jn 15:9-17
A reading from the holy Gospel according to
John
No one can have greater love than to lay down his
life for his friends.
Jesus said to his disciples: ‘As the Father has
loved me, so I have loved you. Remain in my love.
If you keep my commandments you will remain in
my love, just as I have kept my Father's
commandments and remain in his love. I have
told you this so that my own joy may be in you
and your joy be complete. This is my
commandment: love one another, as I have loved
you. A man can have no greater love than to lay
down his life for his friends. You are my friends, if
you do what I command you, I shall not call you
servants any more, because a servant does not
know his master’s business;
I call you friends, because I have made known to
you everything I have learnt from my Father. You
did not choose me, no, I chose you; and I
commissioned you to go out and to bear fruit,
fruit that will last; and then the Father will give
you anything you ask him in my name. What I
command you is to love one another.’
The Gospel of the Lord
Praise to you, Lord Jesus Christ

COVID SAFE
St Mary’s Robinvale & St Patrick
Manangatang
REMEMBER
To still abide by the COVID Safety rules

