ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year B Saturday 4th and Sunday 5th 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:
Mary Thompson; Talbot Nolen; Peter Carr; Giselda Callegari; John James;
Guiseppina Zara;Maureen Ryan ; Herb Rinaldi; Jack Rhoden; Fay Nolan;
Giovanni Romeo; Leslie Jankowski; Christopher Nolen; Alice Kelly
Sick:
Sam Giampaolo; Therese Cummins; Rosa Santos; Basilio Alcodia; Jeremy
Dickson; Carmela Garreffa; Gai Thi Tran; Sue Hocking; Louise Manna

Local News:


Welcome to our weekend of 4 Masses to celebrate 21 candidates who will receive the
sacrament of Eucharist for the first time. They will then become fully initiated members of
God’s church. Please keep them in your prayers at this special time.



Masses this weekend are:
Saturday 4:30: Robinvale ~ unvaccinated & vaccinated
Saturday 6pm: Robinvale ~ vaccinated only
Sunday 9 am: Manangatang ~ Lay Led
Sunday 9 am: Robinvale ~ vaccinated only
Sunday 11am: Robinvale ~ vaccinated only



Parish Leadership Team
They met Wednesday to consider our Covid Safe Plan, Covid Marshalls, Vaccinations,
Christmas Mass times, Self Assessment & Safeguarding of our Parish, WWCC & Police checks,
First Eucharist, the impact Covid has had on Mass attendance, Planned Giving and our
parish in general. Father Matthew Thomas also led us in healthy discussion about ‘Looking
Forward’ and the Diocesan planning for the future of all parishes with the issues to be faced
because of reduced numbers of priests available.



Vaccination Certificates
If you have your proof of vaccination certificate (12 years+) you can come to any Mass.
We have no limits on numbers. If you DO NOT have a proof of vaccination certificate you will
be welcome to attend weekday Mass on Thursday 10am at St. Mary’s or attend Sundays 9am
in Manangatang.



Next Weekend Masses:
Saturday 6pm ~ Robinvale
Sunday 9am ~ Manangatang

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

Audrey Camera, Lorenza Chirchiglia, Dominic Falvo, London Gallace,
Olivia Gallo, Christian Garreffa, Phoenix Garreffa, Ivy Giofrelle, 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

Ordination of new Deacons -

Second Sunday of Advent -

Ballarat Diocese

Wreath Blessing & Prayer

We pray for Matthew Restall and William
Lowry, who will be ordained on 10th
December in Ballarat to serve God’s
Church as Deacons. Fr Anthony will be
joining them in the celebration. May they
be effective in action, gentle in ministry,
and constant in prayer.

We welcome into our Parish family,
Eva Ganci,
daughter of Carmelo and
Stacey, whose Baptism will
occur this weekend. Her parents, along
with her godparents, Joseph Niutta,
Memhet & Shirin Misirlisoy
and parishioners, will support
her in her faith journey.

O God, who sent John the Baptist to proclaim a
baptism of repentance, let these two candles
prepare the way for the Lord within us. Forgive
our sins and fill us with your Holy Spirit. Make
us ready to celebrate the birth of our Saviour.
We ask this through Christ our Lord. Amen.

As we celebrate the second week of Advent we
light the candle of Faith. This week is a great
week to focus on our faith and what are the
important things that we value and hold dear
to us. Faith is a life long gift.

On Friday we were able to hold our End of School Year Mass. Thank You to Fr Anthony
who led the mass for our students, staff and for the first time in a very long time, our
parents and community members. After Mass, we celebrated the achievements of our
students with the End of Year Awards.
St Mary's would also like to congratulate our school and house captains for 2022.
School Captains - Alyssa Garreffa & Jordan Natale
House Captains - Aquinas: Mary Chan & Alex Curran
Patrician: Dionica Matalau & Giordano Gallace
Xavier - Charlotte Chirchiglia & Mayvelyne Martin Masabal

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng
Ca nhập lễ
x. Is 30,19.30
Này dân Xi-on hỡi,
Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân.
Người sẽ lên tiếng thật oai hùng,
khiến tâm hồn anh em hoan hỷ.
Bài đọc 1
Br 5,1-9
Thiên Chúa sẽ cho thấy hào quang rực rỡ của ngươi.
Bài trích sách Ba-rúc.
1Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục,
và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu
Thiên Chúa ban cho ngươi ;
2hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa ;
và đội lên đầu triều thiên vinh quang
Đấng Vĩnh Hằng ban tặng.
3Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu
thấy hào quang rực rỡ của ngươi.
4Mãi mãi Người sẽ gọi ngươi
là “Bình an xây dựng trên công chính”,
và “Vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa”.
5Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông :
Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về
theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy.
Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui.
6Xưa chúng bị quân thù áp giải,
phải rời ngươi, không xe không ngựa.
Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi,
chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng.
7Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao
và gò nổng có tự lâu đời,
phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu,
để Ít-ra-en tiến bước an toàn
dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa.
8Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm
sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en,
9vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc,
dưới ánh sáng vinh quang của Chúa,
cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người.

giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
6Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo ;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Bài đọc 2
Pl 1,4-6.8-11
Anh em hãy nên tinh tuyền, đừng làm gì đáng trách, trong khi chờ
đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.
4 Thưa anh em, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em
hết thảy, 5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc
rao giảng Tin Mừng. 6 Tôi tin chắc rằng : Đấng đã bắt đầu thực hiện
nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc
đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang
lâm. 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh
em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn
khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến
anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, 10 để nhận ra
cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và
không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang
lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời
công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên
Chúa.
Tung hô Tin Mừng
Lc 3,4.6
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa
lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ
của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Lc 3,1-6
Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô
Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền
Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Trakhô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con
ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. 3 Ông đi khắp vùng ven sông GioĐáp ca
đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để
Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3)
được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng :
Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp
1Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.2abVang vang ngoài miệng câu
ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm
cười nói,
sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Ca hiệp lễ
Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Br 5,5 ; 4,36
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi !
2cdBấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
Đứng trên nơi cao mà nhìn :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”3Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Kìa Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi.
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Đ.Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
4Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.5Ai nghẹn ngào ra đi gieo

MANANGATANG MINISTRIES
Reader

TBA

Manangatang Community Carols

Prayers of the Faithful

TBA

Offertory

TBA

Sunday 19th December
Catholic Church Lawns @7:30pm

FINANCES
Presbytery : $ 416.00
Parish: $293.00

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

FIRST READING
Bar 5:1-9
A reading from the prophet Baruch
Jerusalem – God will show you splendour.
Jerusalem, take off your dress of sorrow and
distress, put on the beauty of the glory of God for
ever,
wrap the cloak of the integrity of God around you,
put the diadem of the glory of the Eternal on your
head: since God means to show your splendour to
every nation under heaven, since the name God
gives you for ever will be, ‘Peace through integrity,
and honour through devotedness’. Arise,
Jerusalem, stand on the heights and turn your
eyes to the east: see your sons reassembled from
west and east at the command of the Holy One,
jubilant that God has remembered them.
Though they left you on foot, with enemies for an
escort, now God brings them back to you like
royal princes carried back in glory. For God has
decreed the flattening of each high mountain, of
the everlasting hills, the filling of the valleys to
make the ground level so that Israel can walk in
safety under the glory of God. And the forests and
every fragrant tree will provide shade for Israel at
the command of God; for God will guide Israel in
joy by the light of his glory with his mercy and
integrity for escort.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God
RESPONSORIAL PSALM
Ps 125. R. v.3
The Lord has done great things for us; we are
filled with joy.
When the Lord delivered Zion from bondage, it
seemed like a dream. Then was our mouth filled
with laughter, on our lips there were songs.
The Lord has done great things for us; we are
filled with joy.
The heathens themselves said: ‘What marvels
the Lord worked for them!’ What marvels the Lord
worked for us! Indeed we were glad.
The Lord has done great things for us; we are
filled with joy.
Deliver us, O Lord, from our bondage as streams
in dry land. Those who are sowing in tears will
sing when they reap.
The Lord has done great things for us; we are
filled with joy.
They go out, they go out, full of tears, carrying
seed for the sowing: they come back, they come
back, full of song, carrying their sheaves.
The Lord has done great things for us; we are
filled with joy.

SECOND READING
Phil 1:3-6. 8-11
A reading from the letter of St Paul to the
Philippians
Show yourselves sinless and without blame in the
day of Christ.
Every time I pray for all of you, I pray with joy,
remembering how you have helped to spread the
Good News from the day you first heard it right up
to the present. I am quite certain that the One
who began this good work in you will see that it is
finished when the Day of Christ Jesus comes. God
knows how much I miss you all, loving you as
Christ Jesus loves you. My prayer is that your love
for each other may increase more and more and
never stop improving your knowledge and
deepening your perception so that you can always
recognise what is best. This will help you to
become pure and blameless, and prepare you for
the Day of Christ, when you will reach the perfect
goodness which Jesus Christ produces in us for
the glory and praise of God.
This is the word of the Lord.
Thanks be to God
GOSPEL ACCLAMATION
Lk 3:4. 6
Alleluia, alleluia!
Prepare the way of the Lord, make straight his
paths: all people shall see the salvation of God.
Alleluia!

GOSPEL
Lk 3:1-6
A reading from the holy Gospel according to Luke
All people shall see the salvation of God.
In the fifteenth year of Tiberius Caesar’s reign,
when Pontius Pilate was governor of Judaea,
Herod tetrarch of Galilee, his brother Philip
tetrarch of the lands of Ituraea and Trachonitis,
Lysanias tetrarch of Abilene, during the pontificate
of Annas and Caiaphas, the word of God came to
John son of Zechariah, in the wilderness. He went
through the whole Jordan district proclaiming a
baptism of repentance for the forgiveness of sins,
as it is written in the book of the sayings of the
prophet Isaiah:
A voice cries in the wilderness; prepare a way for
the Lord, make his paths straight.
Every valley will be filled in, every mountain and
hill be laid low, winding ways will be straightened
and rough roads made smooth. And all mankind
shall see the salvation of God.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord
Jesus Christ

