ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 1st & 2nd 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

Bill Rinaldi
Anniversaries:
Jack O’Loughlin; John Reynolds; Ellen Templeton; Gwen Knight;

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);

Parish Contact
Mary Knight
0438627920

robinvale@ballarat.catholic.org.au

Local News~


Please note the following Mass changes below:



Father Anthony has managed to organise another Sunday Mass for Robinvale commencing in
May. It will happen on the 3rd Sunday of every month.



6pm Mass on Friday has been cancelled due to low attendance numbers.



Another week day Mass will be celebrated @ 9:30am every Thursday. A class of students
will be joining the Mass every week.



Father Anthony also offers Mass @ 10:00am at Riverside Hostel every Wednesday.



A huge number of parents and candidates attended the Parent Information Meeting for
Confirmation on Monday evening. These candidates will present their registration to Father
Anthony over our 2 Masses this weekend.



The candidates will celebrate their Confirmation at each Mass during the month of June and
1st week of July. The Mass Booking sheet is available in the Church Narthex (on the big
table). Family numbers will be limited to 15 in total.



We have had unexpected high numbers for confirmation. If any parent would like to discuss
a flexible day/time for the Confirmation Mass please email Father Anthony:
robinvale@ballarat.catholic.org.au or call the Parish Office 50263068 and leave a message.

Date
Readers

02/05/2021
9:00am
Joan Ryan

Prayer of
the Faithful

Lisa Zanker

Offertory

Dianne Pook

MANANGATANG MINISTRIES
09/05/2021
16/05/2021 23/05/2021
9:00am
9:00am
9:00am
Kevin
Reena Sebi
Lisa Zanker
Templeton
Margaret
Mariya Jose
Noreen Morris
Carroll
Noreen Morris

Marg Carroll

30/05/2021
Brian Barry
Kevin Templeton
Carmel Nolen

REFLECTION

by Fr Michael Tate

Spiritual Drink
We are too familiar with today’s gospel. Christ is the vine and we are the branches, sometimes in
need of a good pruning. But God’s purpose is not to produce a perfect vineyard. It is to produce a
full-bodied wine at the end of history.
There is a foretaste of this at every Mass. The wine we offer – ‘fruit of the earth and work of human
hands’ – becomes the spiritual drink which best serves the purpose of our Heavenly Father. How
does this happen?
For the Jewish people observing an animal whose throat is cut, it is obvious that the life drains out
with the blood. ‘Life’ and ‘blood’ became synonyms. So, when the Jewish Jesus says of the wine in
the chalice at the Last Supper: ‘This is my blood’, amongst other things he is saying: ‘This is my life
force, this is my very life given unreservedly for you.’
So, when we drink from the chalice at Holy Communion, the life of the Risen Lord courses through
our bodies just as the sap of the vine courses through its branches. We share the same ultimate
vitality so that our bodily existence builds into the Body of Christ. He becomes truly ‘full-bodied’ as
the Divine Vigneron desires.
We could take a moment to pray that we respond to the pruning and the tending and the pressing
by our Heavenly Father so as to contribute our distinctive character to the vintage at the end of
history, the spiritual drink of the Kingdom of Heaven.

We welcome into our Parish
family, Jack Albanese,
son of Robert and Daniela
Albanese, whose Baptism will
occur this weekend. His parents, along
with his godparents, Ethan Pulvermueller
and Giulian Iudica, and parishioners, will
support him in his faith
journey.

We welcome into our Parish
family, Antonio John Lazzara,
son of Dean and Maria
Lazzara, whose Baptism will
occur this weekend. His parents, along
with his godparents, Josef and Elena
Lazzara, and parishioners, will support
him in his faith journey.

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

Week 1

6pm, Saturday
Vigil Mass
Robinvale

Sunday
9am Mass
Manangatang

Week 2

Robinvale

Manangatang

Week 3

Robinvale

***

Week 4

Robinvale

Manangatang

Week 5

Robinvale

Manangatang

Sunday
11am Mass
Robinvale
Robinvale

FINANCES
Presbytery: $844.00

Parish: $340.00

Bài đọc 1
Ông Ba-na-ba tường thuật chuyện ông Sao-lô được
thấy Chúa hiện ra trên đường.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Hồi ấy, khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách
nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn
còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông
Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến
gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe
chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường
và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã
mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đamát thế nào. Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông
Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh
dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm
đạo và tranh luậnvới những người Do-thái theo văn
hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. 30 Các
anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và
tiễn ông lên đường về Tác-xô
Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-mari, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững
chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một
thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.
Đáp ca.
Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương
Ngài.
Điều khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn
trước mặt những ai kính sợ Người.
Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,
người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng.
Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương
Ngài.
Toàn thế giới, muôn người nhớ lại
và trở về cùng Chúa.
Mọi dân tộc dưới trần
phủ phục trước Tôn Nhan.
Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
sẽ đều bái lạy một mình Người,
phàm những ai trở về cát bụi
sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương
Ngài. Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu
tôi sẽ phụng sự Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa
cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức
công chính của Người, rằng : “Đức Chúa đã làm
như vậy !” Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện
tán dương Ngài.
Bài đọc 2
Đây là điều răn của Chúa : Chúng ta phải tin và
phải yêu thương nhau.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc
làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rang
chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được
an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng
ta có cáo tội chúng taThiên Chúa còn cao cả hơn
lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự.
Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội
chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên
Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta
được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các
điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người.
Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin
vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải
yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho
chúng ta.
24Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Hãy ở lại trong
Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong
Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.” Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì
người ấy sinh nhiều hoa trái.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :
“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng
nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh
hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa
trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái
hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã
nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở
lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự
mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho,
anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.“Thầy
là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và
Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều
hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì
được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra
ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt
lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở
lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì
muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8
Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh
nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

FIRST READING

Acts 9:26-31

A reading from the Acts of the Apostles
He explained how the Lord appeared to Saul and
spoke to him on his journey.
When Saul got to Jerusalem he tried to join the
disciples, but they were all afraid of him: they
could not believe he was really a disciple.
Barnabas, however, took charge of him,
introduced him to the apostles, and explained
how the Lord had appeared to Saul and spoken to
him on his journey, and how he had preached
boldly at Damascus in the name of Jesus. Saul
now started to go round with them in Jerusalem,
preaching fearlessly in the name of the Lord. But
after he had spoken to the Hellenists, and argued
with them, they became determined to kill him.
When the brothers knew, they took him to
Caesarea, and sent him off from there to Tarsus.
The churches throughout Judaea, Galilee and
Samaria were now left in peace, building
themselves up, living in the fear of the Lord, and
filled with the consolation of the Holy Spirit.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God

RESPONSORIAL PSALM
Ps 21:26-28. 30-32. R. v.26
I will praise you, Lord, in the assembly of your
people. or Alleluia!
My vows I will pay before those who fear him. The
poor shall eat and shall have their fill.
They shall praise the Lord, those who seek him.
May their hearts live for ever and ever!
I will praise you, Lord, in the assembly of your
people. or Alleluia!
All the earth shall remember and return to the
Lord, all families of the nations worship before
him. They shall worship him, all the mighty of the
earth; before him shall bow all who go down to
the dust.
I will praise you, Lord, in the assembly of your
people. or Alleluia!
And my soul shall live for him, my children serve
him. They shall tell of the Lord to generations yet
to come, declare his faithfulness to peoples yet
unborn: ‘These things the Lord has done.’ (R.)
I will praise you, Lord, in the assembly of your
people. or Alleluia!

SECOND READING

Jn 3:18-24
A reading from the first letter of St John
His commandments are these: that we believe and
that we love one another.
My children, our love is not to be just words or
mere talk, but something real and active; only by
this can we be certain that we are the children of
the truth and be able to quieten our conscience
in his presence, whatever accusations it may

raise against us, because God is greater than our
conscience and he knows everything.
My dear people, if we cannot be condemned by
our own conscience, we need not be afraid in
God’s presence, and whatever we ask him, we
shall
receive,
because
we
keep
his
commandments and live the kind of life that he
wants. His commandments are these: that we
believe in the name of his Son Jesus Christ and
that we love one another as he told us to.
Whoever keeps his commandments lives in God
and God lives in him. We know that he lives in us
by the Spirit that he has given us.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God

GOSPEL ACCLAMATION

Jn 15:4-5
Alleluia, alleluia!
Live in me and let me live in you, says the Lord;
my branches bear much fruit.
Alleluia!

GOSPEL

Jn 15:1-8
A reading from the holy Gospel according to
John
All who live in me, and I in them, bear much fruit.
Jesus said to his disciples: ‘I am the true vine,
and my Father is the vinedresser. Every branch
in me that bears no fruit he cuts away, and every
branch that does bear fruit he prunes to make it
bear even more. You are pruned already, by
means of the word that I have spoken to you.
Make your home in me, as I make mine in you.
As a branch cannot bear fruit all by itself, but
must remain part of the vine, neither can you
unless you remain in me. I am the vine, you are
the branches. Whoever remains in me, with me in
him, bears fruit in plenty; for cut off from me you
can do nothing. Anyone who does not remain in
me is like a branch that has been thrown away –
he withers; these branches are collected and
thrown on the fire, and they are burnt. If you
remain in me and my words remain in you, you
may ask what you will and you shall get it. It is to
the glory of my Father that you should bear much

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

fruit, and then you will be my disciples.’

