ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 11th and Sunday 12th December, 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:

Anniversaries:
Antonio Giardina; Sebastiano Montalto; Michael Ryan;
Pamela Pisasale;
Sick:
Sam Giampaolo; Therese Cummins; Rosa Santos; Basilio Alcodia;
Jeremy Dickson; Carmela Garreffa; Gai Thi Tran; Sue Hocking;
Louise Manna:

Local News:


Masses this weekend are:
Saturday 6pm ~ Robinvale ~ vaccination proof required
Sunday 9am ~ Manangatang



This weekend we light the candle of Joy.
It is to remind us of the many joy filled events in our lives.
We really have so much to be joyful for!



The Year of St. Joseph concluded on Wednesday, December 8th 2021.



Hail, Guardian of the Redeemer,

Blessed Joseph, to us too,

Spouse of the Blessed Virgin Mary.

show yourself a father

To you God entrusted his only Son;

and guide us in the path of life.

in you Mary placed her trust;

Obtain for us grace, mercy and courage,

with you Christ became man.

and defend us from every evil.

Next weekend Masses: 18th/19th December
Robinvale: Saturday @ 6pm ~ vaccination proof required
Manangatang: Sunday @ 9am
Robinvale: Sunday @ 11am ~ vaccination proof required
Manangatang Community Carols
Sunday 19th December

Catholic Church Lawns @7:30pm

Bring your own chairs. No supper due to restriction. Free icy poles on the night
for further information contact Lionel Price 0447241157
To attend this event, you must be double vaccinated

Audrey Camera, Lorenza Chirchiglia, Dominic Falvo, London Gallace,
Olivia Gallo, Christian Garreffa, Phoenix Garreffa, Joseph Iudica, Ehra Manapsal,
Mayvelyne Masabal, Ava Meadows, Ava Mezzatesta,
Isla Molluso, Anthony Nao, Sovanny Ream, Jesse-James Natale, Tiana Nguyen,
Logan Smith, Natalia Zaffina, Montana Zappia

MASS TIMES FOR CHRISTMAS
Manangatang:
24th December @ 5pm Vigil Mass
Robinvale:
24th December @ 8pm Vigil Mass
25th December @ 11am Christmas Day Mass

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng
Ca nhập lễ
Anh em hãy vui luôn trong Chúa !
Tôi nhắc lại : Anh em hãy vui lên !
Vì Chúa đã đến gần.
Bài đọc 1
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng.
Bài trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a.
14Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi !
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn
khởi.
15Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là
Đức Chúa.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.
16Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem :
“Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.”
17Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa
ngươi,
Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.
Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng
18anhư trong ngày lễ hội.
Đáp ca
Đ.
Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò,
vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ
đại !
2
Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,
bởi vì Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
3
Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu
độ.
Đ.
Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò,
vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ
đại !
4bcd
Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,
và nhắc nhở : danh Người siêu việt.
Đ.
Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò,
vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ
đại !
5
Đàn ca lên mừng Chúa,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công ;
điều đó, phải cho cả địa cầu được biết.
6
Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò,

vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ
đại !
Đ.
Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò,
vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ
đại !
Bài đọc 2
Chúa đã gần đến.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu
Phi-líp-phê.
4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm
vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! 5 Sao
cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi,
Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả,
nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời
cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt
Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7
Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên
trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được
kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên
tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Chúng tôi phải làm gì ?
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
10 Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an
làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải
làm gì ?” 11 Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho
người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”
12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép
rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm
gì ?” 13 Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã
ấn định cho các anh.” 14 Binh lính cũng hỏi ông :
“Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo
họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của
người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”
15 Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm,
ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là
Đấng Mê-si-a ! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người
rằng : “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng
nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến,
tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ
làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và
bằng lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong
sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép
thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 18 Ngoài ra,
ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan
báo Tin Mừng cho họ.
Ca hiệp lễ
Hãy nói với những kẻ nhát gan :
“Can đảm lên, đừng sợ !
Này Thiên Chúa chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng
ta.”

FIRST READING
Zep 3:14-18
A reading from the prophet Zephaniah
With gladness the Lord will rejoice over you.
Shout for joy, daughter of Zion,
Israel, shout aloud!
Rejoice, exult with all your heart,
daughter of Jerusalem!
The Lord has repealed your sentence;
he has driven your enemies away.
The Lord, the king of Israel, is in your midst;
you have no more evil to fear.
When that day comes, word will come to
Jerusalem:
Zion, have no fear,
do not let your hands fall limp.
The Lord your God is in your midst,
a victorious warrior.
He will exult with joy over you,
he will renew you by his love;
he will dance with shouts of joy for you
as on a day of festival.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God
RESPONSORIAL PSALM
Is 12:2-6 R. v.6
Cry out with joy and gladness: for among you is
the great and Holy One of Israel.
Truly, God is my salvation, I trust, I shall not fear.
For the Lord is my strength, my song, he became
my saviour. With joy you will draw water from the
wells of salvation. Cry out with joy and gladness:
for among you is the great and Holy One of
Israel.
Give thanks to the Lord, give praise to his name!
Make his mighty deeds known to the peoples!
Declare the greatness of his name.
Cry out with joy and gladness: for among you is
the great and Holy One of Israel.
Sing a psalm to the Lord for he has done glorious
deeds, make them known to all the earth! People
of Zion, sing and shout for joy for great in your
midst is the Holy One of Israel.
Cry out with joy and gladness: for among you is
the great and Holy One of Israel.
SECOND READING
Phil 4:4-7
A reading from the letter of St Paul to the
Philippians

FINANCES

The Lord is near.
I want you to be happy, always happy in the Lord;
I repeat, what I want is your happiness. Let your
tolerance be evident to everyone: the Lord is very
near. There is no need to worry; but if there is
anything you need, pray for it, asking God for it
with prayer and thanksgiving, and that peace of
God, which is so much greater than we can
understand, will guard your hearts and your
thoughts, in Christ Jesus.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God
GOSPEL ACCLAMATION
Is 61:1 (Lk 4:18)
Alleluia, alleluia!
The Spirit of the Lord is upon me;
he sent me to bring Good News to the poor.
Alleluia!
GOSPEL
Lk 3:10-18
A reading from the holy Gospel according to
Luke
What, then, must we do?
When all the people asked John, ‘What must we
do?’ he answered, ‘If anyone has two tunics he
must share with the man who has none, and the
one with something to eat must do the same.’
There were tax collectors too who came for
baptism, and these said to him, ‘Master, what
must we do?’ He said to them, ‘Exact no more
than your rate.’ Some soldiers asked him in their
turn, ‘What about us? What must we do?’ He said
to them, ‘No intimidation! No extortion! Be content
with your pay!’
A feeling of expectancy had grown among the
people, who were beginning to think that John
might be the Christ, so John declared before them
all, ‘I baptise you with water, but someone is
coming, someone who is more powerful than I am,
and I am not fit to undo the strap of his sandals;
he will baptise you with the Holy Spirit and fire.
His winnowing-fan is in his hand to clear his
threshing-floor and to gather the wheat into his
barn; but the chaff he will burn in a fire that will
never go out.’ As well as this, there were many
other things he said to exhort the people and to
announce the Good News to them.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord
Jesus Christ

MANANGATANG

MINISTRIES

Presbytery : $ 655.50

Reader

Marie Shaddock

Parish: $ 551.90

Prayers of the Faithful

Noreen Morris

Offertory

Reena Sebi

