ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 13th and Sunday 14th November 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:
John Szewczuk
Anniversaries:
Faye Geisler; Maria Cordoma; Irene Reedy; William Wells;
Katalina Pasilio; Frances J Nolen;
Sick:
Sam Giampaolo; Therese Cummins; Rosa Santos; Basilio Alcodia;
Jeremy Dickson; Carmela Garreffa; Gai Thi Tran; Kevin Barry;
Sue Hocking

Local News:


Rain, rain, more rain!
Hopefully it hasn’t caused too much damage to local crops.



This weekend Mass:
Robinvale: 4:30 ~ Saturday: Unvaccinated parishioners
Robinvale: 6pm ~ Saturday: Vaccinated parishioners
Manangatang: 9am ~ Sunday Only 30 parishioners



Next weekend Masses:
Robinvale: 4:30 ~ Saturday: Unvaccinated parishioners
Robinvale: 6pm ~ Saturday: Vaccinated parishioners
Robinvale: 11:00am~Sunday:Vaccinated parishioners
Manangatang: 9am ~ Sunday Lay led Only 30 parishioners



Preparation for Reconciliation & First Eucharist is happening this Sunday.
The Sacramental Team is conducting a different kind of Preparation Day.
It will involve students in Year 5 and above as well as their parents/guardians.
Candidates and adults are committing to a full day in the Narthex.



Envelopes are available for parishioners to use if they would like Father Anthony to say a
Mass during November for a departed family member.

REFLECTION by Fr Michael Tate

Angelic Swords of Light

Have you ever seen those pictures of angels? They are like babies with delicate gossamer wings. How
sentimental, how pathetically trivial, how untrue. Angels are more like the light-swords wielded by
Luke Skywalker in Star Wars. The good angels are lightning flashes of energy serving God’s purpose
in the battle against evil forces which can seem to dominate our worlds, private and social.
God loved us into existence in order to share in his life, but there are forces at work trying to
frustrate that. There is a cosmic-scale battle going on. Who is on our side in that battle? The angels.
Who are they?
They are non-bodily beings of great intelligence and power. Those are the angels, and those who
have chosen to love and serve God are on our side.
Some are archangels with a cosmic-scale brief. We hear of one in the first reading: ‘Michael, the
great Prince who stands guard over your people’. Others are our individual Guardian Angels so that
when powers of darkness seem to engulf us, we can turn to our Guardian Angel and say: ‘Fight for
me’, and that light-sword of God will engage in battle because that is that sort of angel’s way of
serving God.
We could pause a moment to pray, thanking God for the Archangels who guard our church
community and for our personal Guardian Angels, and asking our Lord Jesus Christ to command
those angels to gather us as his chosen to share His glory.

MANANGATANG

MINISTRIES

FINANCES

Reader

Marie Shaddock

Presbytery : $ 659.00

Prayers of the Faithful

Lisa Zanker

Parish: $ 533.00

Offertory

Dianne Pook

COVID Staying Safe Rules
· Use the hand sanitizer
· Keep your distance
· Wear a face mask
· Use the QR Code
· If you are feeling unwell please stay home

Blessed
– is a beautiful Advent and
Christmas reflection guide that
will be available for personal
reflection, not as a group discussion.
Copies are $5 and can be ordered by
contacting Mary Knight, as soon as possible
due to the mail delays.
Advent begins on the 28th of November.

Synod of Bishops - Catholics across Australia are invited to
participate in a period of local consultation for the next
international Synod of Bishops, which has the theme,
“For a Synodal Church: Communion, Participation and
Mission”.
The People of God are invited to use a guided, prayerful
reflection method to consider a series of questions and make
submissions via an online portal. Those submissions will help
the Bishops develop a national report to support the global
process leading to an international gathering in 2023.
Find out more at http://www.catholic.org.au/synodalchurch

Columban Calendars $10
Unbelievably, it is time to order calendars
for next year. A clipboard will be on the
table so that you can put your order in.
To make it simpler, payment will be on
delivery. The Post Office is advising that
mail will take longer, so get in early with
your order

Ca nhập lễ
Tv 125,5
Ai nghễn ngào ra đi gieo giống,
mùa gật mai sau khập khởi mừng.
Bài đốc 1
2 Mcb 7,1.20-23.27b-29
Bà mễ là ngừởi đáng khâm phục, vì bà can đậm chịu đừng
nhở niễm trông cậy bà đật nởi Đừc Chúa.
Bài trích sách Ma-ca-bê quyễn thừ hai.
1 Hối ậy, có bậy anh em bị bật cùng vởi bà mễ. Vua An-ti-ô
-khô cho lậy roi và gân bò mà đánh hố, đễ bật hố ăn thịt
heo là thừc ăn luật Mô-sê cậm.
20 Bà mễ là ngừởi rật mừc xừng đáng cho ta khâm phục và
kính cận ghi nhở. Bà thậy bậy ngừởi con trai phậi chễt nối
trong có mốt ngày, thễ mà bà vận can đậm chịu đừng nhở
niễm trông cậy bà đật nởi Đừc Chúa. 21 Bà dùng tiễng mễ
đễ mà khuyễn khích từng ngừởi mốt, lòng bà đậy tâm tình
cao thừởng ; lởi lễ cụa bà tuy là cụa mốt ngừởi phụ nừ,
nhừng lậi sôi sục mốt chí khí nam nhi ; bà nói vởi các
con : 22 “Mễ không rõ các con đã thành hình trong lòng
mễ thễ nào. Không phậi mễ ban cho các con thận khí và sừ
sống. Cũng không phậi mễ sập đật các phận cở thễ cho
mối ngừởi trong các con. 23 Chính Đậng Tậo Hoá càn
khôn đã nận đúc nên loài ngừởi, và đã sáng tậo nguốn gốc
muôn loài. Chính Ngừởi do lòng thừởng xót, cũng sễ trậ
lậi cho các con thận khí và sừ sống, bởi vì bây giở các con
trống Luật Lễ cụa Ngừởi hởn bận thân mình.”
27b Bà nói vởi ngừởi con út : “Con ởi, con hãy thừởng mễ :
chín tháng cừu mang, ba năm bú mởm, mễ đã nuôi nậng
dậy dố con đễn ngận này tuối đậu. 28 Mễ xin con hãy nhìn
xem trởi đật và muôn loài trong đó, mà nhận biễt rậng
Thiên Chúa đã làm nên tật cậ từ hừ vô, và loài ngừởi cũng
đừởc tậo thành nhừ vậy. 29 Con đừng sở tên đao phụ này ;
nhừng hãy tố ra xừng đáng vởi các anh con, mà chập nhận
cái chễt, đễ đễn ngày Chúa thừởng xót, Ngừởi sễ trậ con
và các anh con cho mễ.”
Đáp ca
Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.5)
Đ.Ai nghễn ngào ra đi gieo giống,
mùa gật mai sau khập khởi mừng.
1Khi Chúa dận tù nhân Xi-on trở vễ,
ta từởng mình nhừ giừa giậc mở.2abVang vang ngoài
miễng câu cừởi nói,
rốn rã trên môi khúc nhậc mừng.
Đ.Ai nghễn ngào ra đi gieo giống,
mùa gật mai sau khập khởi mừng.
2cdBậy giở trong dân ngoậi, ngừởi ta bàn tán :
“Viễc Chúa làm cho hố, vĩ đậi thay !”3Viễc Chúa làm cho
ta, ôi vĩ đậi !
Ta thậy mình chan chừa mốt niễm vui.
Đ.Ai nghễn ngào ra đi gieo giống,
mùa gật mai sau khập khởi mừng.
4Lậy Chúa, xin dận tù nhân chúng con vễ,
nhừ mừa dận nừởc vễ suối cận miễn Nam.5Ai nghễn ngào
ra đi gieo giống,
mùa gật mai sau khập khởi mừng.
Đ.Ai nghễn ngào ra đi gieo giống,
mùa gật mai sau khập khởi mừng.
6Hố ra đi, đi mà nừc nở,

mang hật giống vãi gieo ;
lúc trở vễ, vễ reo hởn hở,
vai nậng gánh lúa vàng.
Đ.Ai nghễn ngào ra đi gieo giống,
mùa gật mai sau khập khởi mừng.
Bài đốc 2
Rm 8,31b-39
Dù sừ chễt hay sừ sống cũng không tách đừởc chúng ta ra
khối tình yêu cụa Thiên Chúa.
Bài trích thừ cụa thánh Phao-lô tông đố gừi tín hừu Rô-ma.
31b Thừa anh em, có Thiên Chúa bênh đở chúng ta, ai còn
chống lậi đừởc chúng ta ? 32 Đễn nhừ chính Con Mốt,
Thiên Chúa cũng chậng tiễc, nhừng đã trao nốp vì hễt thậy
chúng ta. Mốt khi đã ban Ngừởi Con đó, lễ nào Thiên
Chúa lậi chậng rống ban tật cậ cho chúng ta ? 33 Ai sễ
buốc tối nhừng ngừởi Thiên Chúa đã chốn ? Chậng lễ
Thiên Chúa, Đậng làm cho nên công chính ? 34 Ai sễ kễt
án hố ? Chậng lễ Đừc Giê-su Ki-tô, Đậng đã chễt, hởn nừa,
đã sống lậi, và đang ngừ bên hừu Thiên Chúa mà chuyễn
cậu cho chúng ta ?
35 Ai có thễ tách chúng ta ra khối tình yêu cụa Đừc Ki-tô ?
Phậi chăng là gian truân, khốn khố, đói rách, hiễm nguy,
bật bở, gừởm giáo ? 36 Nhừ có lởi chép : Chính vì Ngài mà
mối ngày chúng con bị giễt, bị coi nhừ bậy cừu đễ sát sinh.
37 Nhừng trong mối thừ thách ậy, chúng ta toàn thậng
nhở Đậng đã yêu mễn chúng ta.
38 Đúng thễ, tôi tin chậc rậng : cho dậu là sừ chễt hay sừ
sống, thiên thận hay ma vừởng quỷ lừc, hiễn tậi hay từởng
lai, hoậc bật cừ sừc mậnh nào, 39 trởi cao hay vừc thậm,
hay bật cừ mốt loài thố tậo nào khác, không có gì tách
đừởc chúng ta ra khối tình yêu cụa Thiên Chúa thễ hiễn
nởi Đừc Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
Tung hô Tin Mừng
Mt 5,10
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Phúc thay ai bị bách hậi vì sống công chính,
vì Nừởc Trởi là cụa hố. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Lc 9,23-26
Ai liễu mật mậng sống mình vì tôi, thì sễ cừu đừởc mậng
sống ậy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
23 Khi ậy, Đừc Giê-su nói vởi mối ngừởi rậng : “Ai muốn
theo tôi, phậi từ bố chính mình, vác thập giá mình hậng
ngày mà theo. 24 Quậ vậy, ai muốn cừu mậng sống mình,
thì sễ mật ; còn ai liễu mật mậng sống mình vì tôi, thì sễ
cừu đừởc mậng sống ậy. 25 Vì ngừởi nào đừởc cậ thễ giởi
mà phậi đánh mật chính mình hay là thiễt thân, thì nào có
lởi gì ? 26 Ai xậu hố vì tôi và nhừng lởi cụa tôi, thì Con
Ngừởi cũng sễ xậu hố vì kễ ậy, khi Ngừởi ngừ đễn trong
vinh quang cụa mình, cụa Chúa Cha và các thánh thiên
thận.”
Ca hiễp lễ
x. Rm 8,38-39
Dậu là sừ sống hay sừ chễt.
Hoậc bật cừ mốt thố sinh nào :
Không có gì tách đừởc chúng ta
ra khối tình yêu cụa Thiên Chúa.

FIRST READING
Dn 12:1-3
A reading from the prophet Daniel
When that time comes your own people will be
spared.
‘At that time Michael will stand up, the great
prince who mounts guard over your people.
There is going to be a time of great distress,
unparalleled since nations first came into
existence. When that time comes, your own
people will be spared, all those whose names
are found written in the Book. Of those who
lie sleeping in the dust of the earth many will
awake, some to everlasting life, some to
shame and everlasting disgrace. The learned
will shine as brightly as the vault of heaven,
and those who have instructed many in
virtue, as bright as stars for all eternity.’
This is the word of the Lord. Thanks be to
God

enemies are made into a footstool for him. By
virtue of that one single offering, he has
achieved the eternal perfection of all whom he
is sanctifying. When all sins have been
forgiven, there can be no more sin offerings.
This is the word of the Lord. Thanks be to
God

GOSPEL ACCLAMATION
Lk 21:36
Alleluia, alleluia!
Be watchful, and pray constantly,
that you may be worthy to stand before the
Son of Man.
Alleluia!

GOSPEL

Mk 13:24-32
A reading from the holy Gospel according
to Mark
He shall gather his elect from the four winds.
RESPONSORIAL PSALM
Jesus said to his disciples: ‘In those days,
Ps 15:5. 8-11. R.v.1
after the time of distress, the sun will be
Keep me safe, O God: you are my hope.
darkened, the moon will lose its brightness,
O Lord, it is you who are my portion and cup the stars will come falling from heaven and
it is you yourself who are my prize.
the powers in the heavens will be shaken. And
I keep the Lord ever in my sight:
then they will see the Son of Man coming in
since he is at my right hand, I shall stand
the clouds with great power and glory; then
firm.
too he will send the angels to gather his
Keep me safe, O God: you are my hope
chosen from the four winds, from the ends of
And so my heart rejoices, my soul is glad;
the world to the ends of heaven.
even my body shall rest in safety.
‘Take the fig tree as a parable: as soon as its
For you will not leave my soul among the
twigs grow supple and its leaves come out,
dead,
you know that summer is near. So with you,
Keep me safe, O God: you are my hope
when you see these things happening: know
You will show me the path of life,
that he is near, at the very gates. I tell you
the fullness of joy in your presence,
solemnly, before this generation has passed
at your right hand happiness forever.
away all these things will have taken place.
Keep me safe, O God: you are my hope
Heaven and earth will pass away, but my
words will not pass away.
SECOND READING
‘But as for that day or hour, nobody knows it,
neither the angels of heaven, nor the Son; no
Heb 10:11-14, 18
one but the Father.’
A reading from the letter to the Hebrews
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord
By a single offering he has achieved the eternal Jesus Christ
perfection of those who are sanctified.
All the priests stand at their duties every day,
offering over and over again the same
sacrifices which are quite incapable of taking
sins away. Christ, on the other hand, has
offered one single sacrifice for sins, and then
taken his place for ever, at the right hand of
God, where he is now waiting until his

