ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 12th & Sunday 13th June 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 Deaths:

Parish Office
Ph. 50263068
19 Watkin St

Anniversaries:
Peg Fitzgerald; Domenico Albanese; Tom Ryan;
Claude Benbow
Sick:
Sam Giampaolo; Therese Cummins; Rosa Santos;
Kristin Sparto; ; Basilio Alcodia; Jeremy Dickson;
Carmela Garreffa; Sister Basil; Peter MacIntosh;
Antony Scaria (Binu Joy’s father in Law); Rex
Kakoschke; Peter Corcoran (senior) Gai Thi Tran;

Parish Administrator
Fr Anthony Nagothu
Parish Contact
Mary Knight
0438627920

robinvale@ballarat.catholic.org.au

Confirmation
Please pray for our families who are celebrating with their children the
sacrament of Confirmation this weekend.

Christian Garreffa; Lucy O’Bryan; Amelia Falvo; Jonah Lanteri ;
Julian Garreffa; Phoenix Garreffa; Ava Mezzatesta; Iggy Jukes; Ruby Curran

Local News~


What a relief to have an increase in our Mass attendance numbers! We are permitted to
have 75 parishioners at 6 pm Saturday Mass this weekend. Hopefully there will be more
changes next week.



Confirmation Masses are 6pm Friday 11th June & 4pm Sunday 13th June. Families
were thrilled when they were able to invite more family members along. It has been very
difficult with numbers restricting family attendance at the special celebration of the
Sacrament of Confirmation.



A Spiritual Retreat Day will be held in St Mary’s, Swan Hill on the 19th June 2021.
Guest Speakers are Anna Krohn, Fiona Bradley and Sr. Mary Sarah. The Sapientia
Project is committed to offering quality adult faith formation opportunities in Catholic
parishes and schools. All our speakers are experienced in teaching at a tertiary level.
Read more at www.sapientiaproject.com



Please note: We are all still required to use the QR code of entry for Mass, so bring your
phone and someone will be available to assist you with this.



Enjoy a safe, long weekend!

REFLECTION by Fr Michael Tate
The Sowing of the Seed
A peasant in Galilee would hope for a return of 7:1 when sowing seed for a crop. So when Jesus
pictures the Kingdom of God as a wonderful harvest (returning 100:1 as he put it in another
parable), his peasant listeners would envisage a future without hunger, without servitude to
rapacious landlords and money-lenders. A true liberation (such as Mary sang of in the Magnificat)!
Naturally, they and we want to know when this new way of life, this fulfilling of the Kingdom of
God, will come about. Our Lord replies: ‘Be patient. Your job is to sow the seed. Something will
happen out of all proportion to your part in the process, just like the disproportion of the mustard
seed to a mustard bush’ (which he exaggerates into a tree sheltering birds).
God’s creative power worked in the depths of stony ground of the tomb to raise up the Gospel Seed
who is Jesus Christ. From that, a community has grown which, at its best, leads to a fair and just
distribution of the world’s resources, as Pope Francis insists is a major test of authenticity of our
claim to be Christian.
We could take a moment to pray for the courage to sow the seed of the Gospel whenever an
opportunity presents itself, and the patience to await the germinating power of the Resurrection to
create the Tree of Life such that all peoples ‘can shelter in its shade’.

Last weekend’s
Confirmation
candidates with
their sponsors

FINANCES
Presbytery:
$1039
Parish:
$600

Ca nhập lễ
Tv 26,7.9
Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa.
Chính Ngài là Đấng phù trợ con,
xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
Bài đọc 1
Ed 17,22-24
Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp.
Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
22 Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau :
Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót,
Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non ;
chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi.
23Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.
Nó
sẽ
trổ
cành
và
kết
trái
thành một cây hương bá huy hoàng.
Muông chim đến nương mình bên nó,
và
ẩn
thân
dưới
bóng
lá
cành.
24Tất
cả
cây
cối
ngoài
đồng
ruộng
sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.
Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp,
Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo
và
cây
khô
héo
được
xanh
tươi.
Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực
hiện.
Đáp ca
Tv 91,2-3.13-14.15-16 (Đ. x. c.2a)
Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.
vị thay được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối
Cao,3được tuyên xưng tình thương của Ngài từ
buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya.
2Thú

Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.
13Người

công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng14được trồng nơi
nhà Chúa,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta.
Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.
15Già

cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,16để loan
truyền rằng : Chúa thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.
Đ.Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.
Bài đọc 2
2 Cr 5,6-10
Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân
xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp
lòng Chúa.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông
đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
6 Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và

chúng tôi biết rằng : ở lại trong thân xác này là
lưu lạc xa Chúa, 7 vì chúng ta tiến bước nhờ lòng
tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa ... 8 Vậy,
chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi
thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên
Chúa. 9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã
lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng
là làm đẹp lòng Người. 10 Vì tất cả chúng ta đều
phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô,
để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với
các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân
xác.
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Hạt giống là lời Thiên Chúa,
người gieo giống là Đức Ki-tô.
Ai tuân giữ lời Người,
sẽ muôn đời tồn tại. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Mc 4,26-34
Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành
cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác
-cô.
26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ
ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng
tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống
đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt
giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào,
thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa
kết quả : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng
đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu
hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì
đã đến mùa.”
30 Rồi Người lại nói : “Chúng ta ví Nước Thiên
Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình
dung được ? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt
cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong
các hạt giống trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi,
thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá
xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới
bóng.”
33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà
giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể
nghe. 34 Người không bao giờ nói với họ mà
không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò
với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
Ca hiệp lễ
Tv 26,4
Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền Chúa tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời.

FIRST READING

pleasing him. For all the truth about us will
be brought out in the law court of Christ, and
Ez 17:22-24
each of us will get what he deserves for the
A reading from the prophet Ezekiel
things he did in the body, good or bad.
I have made the small tree great.
This is the word of the Lord.
The Lord says this:
‘From the top of the cedar, from the highest Thanks be to God
branch I will take a shoot and plant it myself
on a very high mountain. I will plant it on the
high mountain of Israel.
GOSPEL ACCLAMATION
It will sprout branches and bear fruit, and Alleluia, alleluia!
become a noble cedar. Every kind of bird will The seed is the word of God, Christ is the
live beneath it, every winged creature rest in sower;
the shade of its branches.
all who come to him will live for ever.
And every tree of the field will learn that I, Alleluia!
the Lord, am the one who stunts tall trees
and makes the low ones grow, who withers
GOSPEL
green trees and makes the withered green.
Mk 4:26-34
I, the Lord, have spoken, and I will do it.’
A reading from the holy Gospel according
This is the word of the Lord.
to Mark
Thanks be to God
The mustard seed, the smallest of all the
seeds, grows into the biggest shrub of all.
Jesus said to the crowds, ‘This is what the
RESPONSORIAL PSALM
kingdom of God is like. A man throws seed
Ps 91:2-3. 13-16. R. see v.2
on the land. Night and day, while he sleeps,
Lord, it is good to give thanks to you.
when he is awake, the seed is sprouting and
It is good to give thanks to the Lord
growing; how, he does not know. Of its own
to make music to your name, O Most High,
accord the land produces first the shoot,
to proclaim your love in the morning
then the ear, then the full grain in the ear.
and your truth in the watches of the night.
And when the crop is ready, he loses no time;
Lord, it is good to give thanks to you.
he starts to reap because the harvest has
The just will flourish like the palm-tree
come.’
and grow like a Lebanon cedar.
He also said, ‘What can we say the kingdom
Lord, it is good to give thanks to you.
of God is like? What parable can we find for
Planted in the house of the Lord
it? It is like a mustard seed which at the time
they will flourish in the courts of our God,
of its sowing in the soil is the smallest of all
still bearing fruit when they are old,
the seeds on earth; yet once it is sown it
still full of sap, still green,
grows into the biggest shrub of them all and
to proclaim that the Lord is just.
puts out big branches so that the birds of the
In him, my rock, there is no wrong.
air can shelter in its shade.’
Lord, it is good to give thanks to you.
Using many parables like these, he spoke the
word to them, so far as they were capable of
SECOND READING
understanding it. He would not speak to
Cor 5:6-10
them except in parables, but he explained
A reading from the second letter of St Paul everything to his disciples when they were
to the Corinthians
alone.
Whether we are living in the body or exiled The Gospel of the Lord
from it, we are intent on pleasing the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ
We are always full of confidence when we
remember that to live in the body means to
COVID SAFE
be exiled from the Lord, going as we do by
St Mary’s Robinvale & St Patrick
faith and not by sight – we are full of
Manangatang
confidence, I say, and actually want to be
exiled from the body and make our home
REMEMBER
with the Lord. Whether we are living in the
To still abide by the COVID Safety rules
body or exiled from it, we are intent on

