ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C Saturday 29th and Sunday 30th January 2022

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:

Tony Manna; Daisy Reynolds; Francesca Faraci;

Pietro Muraca; Margaret Walsh; Karen Paltridge; Rod Dean;
Giuseppe Joe Zappia; Edna Neale;
Sick:

Rowena Nolen; Josie Ferrinda; Sam Giampaolo; Therese
Cummins; Carmela Garreffa; Gai Thi Tran; Louise Manna;





Looking Forward Gathering: On 19th January, we held a Looking Forward gathering of
keen parishioners. Fr Matthew and Fr Anthony presented the Looking Forward document
and spoke to the parishioners regarding future changes and New Mass Roster. Parishioners
asked questions and received informative responses. The Leadership Team plans to have
more Looking Forward gatherings in the coming months. Chairperson, Pat Curran, took the
opportunity to discuss the options for the Old Church, Convent and blocks of land in
Annuello.
Prayers for Tonga: let us continue to pray for our brothers and sisters in Tonga. For those
who have lost loved ones and whose homes and livelihoods have been devastated by the
volcano eruptions and tsunami.



Finances: Many thanks for your continuing support of our Presbytery and Parish.
Parishioners wishing to contribute to the Parish finances, please deposit to the Parish
account – Westpac: BSB: 033250 Account number: 870747. Our Parish has joined with CDF
(Catholic Development Fund-Ballarat) and CDF Pay where you can electronically make a one
off payment or set up a regular payment. You receive an electronic receipt for any payments
made. The link for St Mary’s Parish, Robinvale is https://bit.ly/CDFpayRobinvale



Masses this week
6pm Sat. 29th Jan, Mass ~ Robinvale
9am Sun. 30th Jan, Mass ~ Manangatang

MANANGATANG MINISTRIES
Reader

Joan Ryan

Prayers of the
Faithful

Mariya Jose

Offertory

Reena Sebi

Masses next week:
6pm Sat. 5th Feb, Mass ~ Robinvale
9am Sun. 6th Feb, Mass ~ Manangatang

Memorial Mass for Peter Corcoran :
Family, friends and parishioners are
invited to attend the
Memorial Mass for
Mr. Peter Corcoran
on Saturday 29th January @ 6pm.
Please remember Mary and her
family in your prayers.

New Mass Roster (Effective from 1st week of February 2022):
Monthly Roster
Week 1 - 5th/6th February

Robinvale
6pm Sat. Vigil Mass

Manangatang
9am Sunday Mass

Week 2 - 12th/13th February

6pm Sat. Vigil Mass
9am Sunday Mass
6pm Sat. Vigil Mass
6pm Sat. Vigil Mass
6pm Sat. Vigil Mass

Lay-led

Week 3 - 19th/20th February
Week 4 - 26th/27th February
Week 5

9am Sunday Mass
Lay-led
9am Sunday Mass

REFLECTION by Dianne Bergant CSA

In the readings for this week we see the reaction of those who hear the word of God. Jeremiah was told that
he had been called to be a prophet even before he was born. Yet he had to fight against the people to whom
he was sent. Those who heard Jesus were first amazed at his words and then later sought to throw him off a
cliff. We too are often quite resistant to the word of God.
Neither Jeremiah nor Jesus recoiled from the implications of their call, regardless of the resistance they
experienced. Instead, they entered even more deeply into the call to love. Lest he brood over his injuries,
Jeremiah is reassured of God’s protection. And, without aggressively demonstrating his strength when he was
threatened with harm, Jesus exhibited patience and kindness. Both men bore and endured their bitter
misfortunes. This is the image that is placed before us as an example for us to follow.
The call to discipleship is a call to live in the eschatological age of fulfilment inaugurated by Jesus. We can
say with certainty that God calls us to a new way of living. We may chafe under the suffering that it could
cause us, but we will not be left alone in our distress. As God was with Jeremiah so we can depend upon God
to be with us in our need. We must remember that, however we do react, our response must be born out of
love.
Vatican unveils motto for 2025 Jubilee Year

Preparations are already underway in Rome for the 2025 Jubilee,
a special year of grace and pilgrimage in the Church.
Source: CNA.
Archbishop Rino Fisichella met with Pope Francis this month to
discuss the motto for the jubilee. In a video published by Vatican
News last week, Archbishop Fisichella revealed that the motto
approved by the Pope is “Pilgrims of Hope”.
The 2025 Jubilee will be the Church’s first ordinary jubilee since
St John Paul II led The Great Jubilee of 2000. The Jubilee of Mercy opened by Pope Francis in 2015 was an extraordinary jubilee.
Archbishop Fisichella leads the Vatican dicastery entrusted with
the event’s organisation, the Pontifical Council for the Promotion
of the New Evangelisation.
“There is so much work to be done,” he said.
The 2025 Jubilee will include the opening of the Holy Door in St Peter’s Basilica. Pilgrims who pass
through the door – which is only opened during Jubilee years, ordinarily every 25 years or when a Pope
calls for an extraordinary Jubilee – can receive a plenary indulgence under the usual conditions.
The four major basilicas in Rome all have Holy Doors. During the Extraordinary Jubilee of 2015, Pope Francis
also granted cathedral churches around the world permission to establish and open a Holy Door.
Jubilees have biblical roots, as the Mosaic era established jubilee years to be held every 50 years for the freeing of slaves and forgiveness of debts as manifestations of God's mercy.

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên
Bài đọc 1

Gr 1,4-5.17-19

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.
Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
4 Dưới thời vua Giô-si-gia-hu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng :
5“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ,
Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.
17Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng.
Hãy trỗi dậy ! Hãy nói với chúng
tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.
Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ;
nếu không, trước mặt chúng,
chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.
18Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi
nên thành trì kiên cố,
nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ :
từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,
các tư tế và toàn dân trong xứ.
19Chúng sẽ giao chiến với ngươi,
nhưng sẽ không làm gì được,
vì -sấm ngôn của Đức Chúacó Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”
Đáp ca

Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17 (Đ. x. c.15)

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
1Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.2Vì Ngài công chính, xin cứu
vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
3Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.4aLạy Thiên Chúa, xin
giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
5Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.6abTừ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Bài đọc 2

1 Cr 12,31 - 13,13

Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao
trọng hơn cả là đức mến.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà
không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 4 Đức mến thì
nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự
đắc, 5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận,
không nuôi hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui
khi thấy điều chân thật. 7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy
vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao giờ mất được.
Ơn nói tiên tri ư ? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng ? Có
ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư ? Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì chưng sự
hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi cái hoàn
hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng như khi tôi còn là
trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như
trẻ con ; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì
là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm
gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần
có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết
tôi. 13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng
cao trọng hơn cả là đức mến.
Tung hô Tin Mừng Lc 4,18
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ
nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha.
Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng

Lc 4,21-30

Như các ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa, Đức Giê-su không phải chỉ được
sai đến với dân Do-thái mà thôi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
21 Khi ấy, tại hội đường Na-da-rét, sau khi đọc sách ngôn sứ I-sai-a,
Đức Giê-su bắt đầu nói : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh
tai quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục
những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.
Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giu-se đó
sao ?” 23 Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu
tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng
tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại
đây, tại quê ông xem nào !” 24 Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các
ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời
hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu
gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến
giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xarép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì
người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được
sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng
dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi-. Họ kéo
Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người
băng qua giữa họ mà đi.

của Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội

12 31 Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm
thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay
con đường trổi vượt hơn cả.
đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”
13 1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các
Ca hiệp lễ Tv 30,17-18
thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì
thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như tôi được Lạy Chúa, xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ,
ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu,
hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức xin đừng để con phải nhục nhã,
vì đã kêu cầu Ngài.
mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ

4th Sunday in Ordinary Time, Year C
First Reading
Jer 1:4-5. 17-19
A reading from the prophet Jeremiah
I have appointed you as prophet to the nations.
In the days of Josiah, the word of the Lord was addressed
to me, saying,
‘Before I formed you in the womb I knew you;
before you came to birth I consecrated you;
I have appointed you as prophet to the nations.
So now brace yourself for action.
Stand up and tell them
all I command you.
Do not be dismayed at their presence,
or in their presence I will make you dismayed.
I, for my part, today will make you
into a fortified city,
a pillar of iron,
and a wall of bronze
to confront all this land:
the kings of Judah, its princes,
its priests and the country people.
They will fight against you
but shall not overcome you,
for I am with you to deliver you –
it is the Lord who speaks.’
Responsorial Psalm Ps 70:1-6. 15. 17. R. v.15
(R.) I will sing of your salvation.
1. In you, O Lord, I take refuge;
let me never be put to shame.
In your justice rescue me, free me:
pay heed to me and save me. (R.)
2. Be a rock where I can take refuge,
a mighty stronghold to save me;
for you are my rock, my stronghold.
Free me from the hand of the wicked. (R.)
3. It is you, O Lord, who are my hope,
my trust, O Lord, since my youth.
On you I have leaned from my birth,
from my mother’s womb you have been my help. (R.)
4. My lips will tell of your justice
and day by day of your help.
O God, you have taught me from my youth
and I proclaim your wonders still. (R.)
Second Reading 1 Cor 13:4-13
A reading from the first letter of St Paul to the
Corinthians
Love is always patient and kind; it is never jealous; love is
never boastful or conceited; it is never rude or selfish; it
does not take offence, and is not resentful. Love takes no
pleasure in other people’s sins but delights in the truth; it is
always ready to excuse, to trust, to hope, and to endure
whatever comes.
Love does not come to an end. But if there are gifts of
prophecy, the time will come when they must fail; or the

gift of languages, it will not continue for ever; and
knowledge – for this, too, the time will come when it must
fail. For our knowledge is imperfect and our prophesying is
imperfect; but once perfection comes, all imperfect things
will disappear. When I was a child, I used to talk like a
child, and think like a child, and argue like a child, but now
I am a man, all childish ways are put behind me. Now we
are seeing a dim reflection in a mirror; but then we shall be
seeing face to face. The knowledge that I have now is
imperfect; but then I shall know as fully as I am known.
In short, there are three things that last: faith, hope and
love; and the greatest of these is love.
Gospel Acclamation
Lk 4:18
Alleluia, alleluia!
The Lord sent me to bring Good News to the poor
and freedom to prisoners.
Alleluia!
Gospel

Lk 4:21-30

A reading from the holy Gospel according to Luke
Jesus, like Elijah and Elisha, was not sent only to the Jews.
Jesus began to speak in the synagogue, ‘This text is being
fulfilled today even as you listen.’ And he won the
approval of all, and they were astonished by the gracious
words that came from his lips.
They said, ‘This is Joseph’s son, surely?’ But he replied,
‘No doubt you will quote me the saying, “Physician, heal
yourself” and tell me, “We have heard all that happened
in Capernaum, do the same here in your own
countryside.”’ And he went on, ‘I tell you solemnly, no
prophet is ever accepted in his own country.
‘There were many widows in Israel, I can assure you,
in Elijah’s day, when heaven remained shut for three years
and six months and a great famine raged throughout the
land, but Elijah was not sent to any one of these: he was
sent to a widow at Zarephath, a Sidonian town. And in the
prophet Elisha’s time there were many lepers in Israel, but
none of these was cured, except the Syrian, Naaman.’
When they heard this everyone in the synagogue was
enraged. They sprang to their feet and hustled him out of
the town; and they took him up to the brow of the hill their
town was built on, intending to throw him down the cliff,
but he slipped through the crowd and walked away.
and sat down. And all eyes in the synagogue were fixed on
him. Then he began to speak to them, ‘This text is being
fulfilled today even as you listen.’
Communion Antiphon : Let your face shine on your
servant. Save me in your merciful love. O Lord, let me
never be put to shame, for I call on you.

Cuppa After the Mass:
Please join us for a cuppa after this Mass.

