ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 15th & Sunday 16th 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

Recent Deaths:

Ph. 50263068
19 Watkin St

Tracey Anne Whitton
Anniversaries:

Parish Administrator
Fr Anthony Nagothu

Bernie Code; Clair Murfin; Raymond De Ron; Gary Box;
Guiseppe Madio; Anthony Manna; Brian Grant;
Jeanne Foley; Francesco Chirchiglia
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~


We are fortunate to have 2 Masses in
Robinvale this weekend. Father Anthony will
celebrate Mass @ 6pm Saturday & 11am
Sunday.



A reminder that we are mandated to use the
QR method of signing in at Mass. Signing in
book is still available for people without
phones.



Confirmation preparation classes commenced
this week. There are 12 groups who meet to
cater for 72 candidates this year.



Tongan priest, Father Silito Tupou, visited to
celebrate Mass with Tongan parishioners
Friday evening. He then travelled to Mildura
Saturday morning.



Please note that the funeral of Tracey Anne
Whitton will celebrated in our church Friday
21st May at 2:00pm

Parish Contact
Mary Knight
0438627920

robinvale@ballarat.catholic.org.au

We welcome into our Parish family,
the children of
Erin and Matthew Leslie
Mabel May, Arnold James,
Pearl Alexandra and Henry Vance
whose Baptism will occur this
weekend. Their parents, along
with their godparents,
Maryanne and Dean Leslie,
Jackson Leslie, Stephanie Lando,
Jacqueline O’Connor,
Hilary and Daniel Bolderston,
Chaise Leslie, Stephanie Brown
and parishioners, will support
Mabel, Arnold, Pearl and Henry in
their faith journey.

REFLECTION by Dianne Bergant CSA
The Feast of the Ascension is really a kind of liminal moment in the Easter season. It is a time
between times; a moment when we have left one place in our journey, but have not yet arrived at
a second. While the narratives that describe the Ascension fit well into the unfolding story of
redemption, the feast itself celebrates one aspect of the resurrection itself, namely, the
exaltation of Jesus. The readings help us through this paradox. They allow us to focus on this
theological point while we commemorate a turning point in the life of the church. We do this by
considering both the enthronement of Christ in the heavens and the new body of Christ on earth.
Today we stand awestruck, watching Jesus ascend into the clouds of heaven, there to be
enthroned at God’s right hand. Today we are overwhelmed by the divinity of the one whom we
have known in his humanity. Amidst shouts of joy and exaltation, Christ is enthroned in heaven in
both his divinity and his glorified humanity. Now he is present with us in a new way, in a new body,
in the church. He teaches through its apostles and evangelists; he ministers through its prophets
and pastors. Through us he continues to heal and to comfort; to forgive and to include. We have
his power, the same power with which he performed marvels when he walked the earth. We have
each other; together we make up the new body of Christ.

FINANCES

Mass Roster Robinvale Manangatang

Presbytery: $ 538.00

effective from May 2021

Parish: $298.00

*** 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

Week 3

Robinvale

***

Week 4

Robinvale

Manangatang

Week 5

Robinvale

Manangatang

Robinvale

Confirmation Preparation
Please pray for our families who are
preparing with their children to
celebrate the sacrament of
Confirmation in the coming months.

Date
Readers
Prayer of the
Faithful
Offertory

MANANGATANG MINISTRIES
16/05/2021
23/05/2021
9:00am
9:00am
Lisa Zanker
Reena Sebi
Noreen Morris

30/05/2021
9:00am
Brian Barry

Mariya Jose

Kevin Templeton

Marg Carroll

Carmel Nolen

Bài đọc 1
Cv 1,1-11
Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các
ông.
Khởi đầu sách Công vụ Tông Đồ.
1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ
nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức
Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ
đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời.
Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ
mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh
Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng
tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi
đã chịu khổ hình : trong bốn mươi ngày, Người
đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước
Thiên Chúa. 4 Một hôm, đang khi dùng bữa với
các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông
không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải
ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều
mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là : ông
Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em
thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong
Thánh Thần.”
6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi
Người rằng : “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc
Thầy
khôi
phục
vương
quốc
Ít-ra-en
không ?” 7 Người đáp : “Anh em không cần biết
thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp
đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của
Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.
Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại
Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sama-ri và cho đến tận cùng trái đất.”
9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước
mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người,
khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và
đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời
phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông
mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói : “Hỡi
những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ?
Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được
rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã
thấy Người lên trời.”
Đáp ca
Tv 46,2-3.6-7.8-9 (Đ. c.6)
Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
2Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !3Vì Đức
Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
6Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.7Hãy đàn ca,
đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta !
Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
8Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.9Thiên
Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Đ.Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Bài đọc 2
Ep 1,17-23
Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu
Người trên trời.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi
tín hữu Ê-phê-xô.
17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh
hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan
để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin
Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu
là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn
Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang
phong phú anh em được chia sẻ cùng dân
thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người
đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó
chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà
Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho
Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên
hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn
Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng,
trên mọi tước vị có thể có được, không những
trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới
tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân
Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội
Thánh ; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô,
là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả
được viên mãn.
Tung hô Tin Mừng
x. Mt 28,19a.20b
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Anh em
hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở
cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lêlui-a.
Tin Mừng
Mc 16,15-20
Đức Giê-su được đưa lên trời và ngự bên
hữu Thiên Chúa.
Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo
thánh Mác-cô.
15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười
Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi
khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng
cho mọi loài thụ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa,
sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết
án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có
lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ,
sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm
được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì
cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những
người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh
khoẻ.”
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời
và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ
thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt

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

FIRST READING
Acts 1:1-11
A reading from the Acts of the Apostles
Why are you standing here looking into the sky?
Jesus has been taken into heaven.
In my earlier work, Theophilus, I dealt with
everything Jesus had done and taught from the
beginning until the day he gave his instructions to
the apostles he had chosen through the Holy
Spirit, and was taken up to heaven. He had shown
himself alive to them after his Passion by many
demonstrations: for forty days he had continued to
appear to them and tell them about the kingdom of
God. When he had been at table with them, he had
told them not to leave Jerusalem, but to wait there
for what the Father had promised. ‘It is,’ he had
said, ‘what you have heard me speak about: John
baptised with water but you, not many days from
now, will be baptised with the Holy Spirit.’ Now
having met together, they asked him, ‘Lord, has
the time come? Are you going to restore the
kingdom to Israel?’ He replied, ‘It is not for you to
know times or dates that the Father has decided
by his own authority, but you will receive power
when the Holy Spirit comes on you, and then you
will be my witnesses not only in Jerusalem but
throughout Judaea and Samaria, and indeed to
the ends of the earth.’ As he said this he was lifted
up while they looked on, and a cloud took him
from their sight. They were still staring into the sky
when suddenly two men in white were standing
near them and they said, ‘Why are you men from
Galilee standing here looking into the sky? Jesus
who has been taken up from you into heaven, this
same Jesus will come back in the same way as you
have seen him go there.’
This is the word of the Lord.
Thanks be to God
RESPONSORIAL PSALM
Ps 46:2-3. 6-9.
God mounts his throne to shouts of joy: a blare
of trumpets for the Lord.
All peoples, clap your hands, cry to God with
shouts of joy! For the Lord, the Most High, we
must fear, great king over all the earth.
God mounts his throne to shouts of joy: a blare
of trumpets for the Lord.
God goes up with shouts of joy; the Lord goes up
with trumpet blast. Sing praise for God, sing
praise, sing praise to our king, sing praise.
God mounts his throne to shouts of joy: a blare
of trumpets for the Lord.
God is king of all the earth. Sing praise with all
your skill. God is king over the nations; God reigns
on his holy throne.
God mounts his throne to shouts of joy: a blare
of trumpets for the Lord.
SECOND READING
Eph 4:1-13
A reading from the letter of St Paul to the
Ephesians
To the measure of the full stature of Christ.

I, the prisoner in the Lord, implore you to lead a
life worthy of your vocation. Bear with one another
charitably, in complete selflessness, gentleness
and patience. Do all you can to preserve the unity
of the Spirit by the peace that binds you together.
There is one Body, one Spirit, just as you were all
called into one and the same hope when you were
called. There is one Lord, one faith, one baptism,
and one God who is Father of all, over all, through
all and within all. Each one of us, however, has
been given his own share of grace, given as Christ
allotted it. It was said that he would: When he
ascended to the height, he captured prisoners, he
gave gifts to men. When it says, ‘he ascended’,
what can it mean if not that he descended right
down to the lower regions of the earth? The one
who rose higher than all the heavens to fill all
things is none other than the one who descended.
And to some, his gift was that they should be
apostles; to some, prophets; to some, evangelists;
to some, pastors and teachers; so that the saints
together make a unity in the work of service,
building up the body of Christ. In this way we are
all to come to unity in our faith and in our
knowledge of the Son of God, until we become the
perfect Man, fully mature with the fullness of
Christ himself.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God
GOSPEL ACCLAMATION
Mt 28:19. 20
Alleluia, alleluia!
Go and teach all people my gospel.
I am with you always, until the end of the world.
Alleluia!
GOSPEL
Mk 16:15-20
A reading from the holy Gospel according to
Mark
The Lord Jesus was taken into heaven and is
seated at the right hand of God.
Jesus showed himself to the Eleven and said to
them, ‘Go out to the whole world; proclaim the
Good News to all creation. He who believes and is
baptised is saved; he who does not believe will be
condemned. These are the signs that will be
associated with believers: in my name they will
cast out devils; they will have the gift of tongues;
they will pick up snakes in their hands, and be
unharmed should they drink deadly poison; they
will lay their hands on the sick, who will recover.’
And so the Lord Jesus, after he had spoken to
them, was taken up into heaven: there at the right
hand of God he took his place, while they, going
out, preached everywhere, the Lord working with
them and confirming the word by the signs that
accompanied it.
The Gospel of the Lord
Praise to you, Lord Jesus Christ

