ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C Saturday 22nd and Sunday 23rd 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) 0448 194 513.
Please remember these people in our prayers
Recent Deaths:

George Afeaki (Saia’s brother)

Anniversaries:
Mary Natale; Palmerino Gallo; Evelina Gallo; Joseph Jury;
Genevieve James; Joseph Cordoma; Joe Campagna; Mollie Nunan;
Patricia Thompson; Sr Mary Ward; Marie Benbow
Sick:
Rowena Nolen; Josie Ferrinda; Sam Giampaolo; Therese
Cummins; Carmela Garreffa; Gai Thi Tran; Louise Manna;




Looking Forward Gathering:
Wednesday afternoon we held a Looking Forward gathering of keen parishioners. With his
previous experience of following the Looking Forward process in Swan Hill, Fr Matthew
Thomas (Mildura) was able to share with us many of his experiences. 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.



*Please use the QR Code



Finances: Many thanks for your continuing support of our Presbytery and Parish.
Parishioners wishing to contribute to the Parish finances, please deposit into 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
of 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. 22nd Jan, Mass ~ Robinvale
9am Sun. 23rd Jan, Mass ~ Manangatang

*Please wear a face mask

MANANGATANG MINISTRIES
Reader

Lisa Zanker

Prayers of the
Faithful

Margaret Carrol

Offertory

Anne Arentz

*Please use the hand sanitizer

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

BAPTISM:
We welcome Jasmine - Jones Millie Rose,
daughter of Gordon Jones and Jessica
Magdalena Jasmin into our Parish family
this weekend. Her parents, godparents,
along with parishioners will support Millie
Rose in her faith journey.

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 both the reading from Nehemiah and the Gospel passage, we see the dynamic power of the word of God.
Paul’s teaching originated as oral proclamation, and like the texts read by Ezra the priest and the one interpreted by Jesus himself, it was first proclaimed aloud. Only later were these proclamations written and handed
down from one community to another, from one generation to the next.
Both Ezra and Jesus proclaimed the word of God within the context of a liturgical celebration, a setting similar
to the ones wherein most people today hear God’s word proclaimed. According to the teaching of Vatican II,
the liturgy is described as the source and summit of our lives, and the liturgy of the word is an essential part of
that celebration. With the people of Ezra, we are invited to respond: ‘Amen, amen! Thanks be to God!’
Prayers for Tonga

Vatican News & Caritas News

Pope Francis expressed his spiritual closeness to the people of Tonga, following the volcanic eruption which
unleashed a destructive tsunami. During the General Audience on Wednesday, Pope Francis turned his
thoughts to Tonga and its people, who have been affected by the eruption of the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai
undersea volcano.
“My thoughts go out to the peoples of the Tonga Islands who in recent days were affected by the
eruption of an underwater volcano, which caused considerable material damage,” Pope Francis
said. “I am spiritually close to all those who are sorely tried, and I implore from God relief in their
suffering. I invite everyone to join me in prayer for these our brothers and sisters.”
Caritas Australia is raising funds to support communities affected by the eruption of the Hunga-Tonga-HungaHa’apai undersea volcano in Tonga. Tonga is covered in a thick blanket of ash following the January 15
eruption, which cut telecommunications to the tiny Pacific nation, triggered tsunamis across the region and
contaminated water supplies.
Caritas Australia is working to restore communications with Caritas Tonga to determine the most urgent
needs. “This volcanic eruption was up there with the likes of Krakatoa in terms of scale, so we are extremely
concerned about the impacts of the eruption and tsunami in Tonga,” said Damaris Pfendt, Caritas Australia’s
Pacific Humanitarian Coordinator.
“Volcanic ash and saltwater inundation from the tsunami waves have contaminated water supplies, so many
communities will be left without clean water. Tonga already struggles with clean water supplies because it
relies on groundwater and rainwater, so this will put communities in a really difficult position.”
“From the few updates that have come through, we know that the devastation is significant, especially for the
outer islands. There is an urgent need for fresh water and shelter, especially for the communities on the
coastline whose homes were damaged by the tsunami waves. Roads and bridges have also been damaged.”
“Thankfully Caritas Tonga already has emergency supplies pre-positioned in the capital and the Ha’apai
islands, so they will be able to respond quickly to immediate needs with these supplies. However, it’s crucial
that we step up and support our neighbours in Tonga, as they recover from this devastating volcanic eruption.”
Caritas Australia is currently raising funds through its Pacific Emergency Appeal. Details:
https://www.caritas.org.au/donate/emergency-appeals/pacific

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên
Bài đọc 1

Nkm 8,2-4a.5-6.8-10

Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc và giải thích sách Luật.
Bài trích sách Nơ-khe-mi-a.

nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng
vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ
hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần
Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn
một Thần Khí duy nhất.

27 Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là
một bộ phận. 28 Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số
người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là
các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được
những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản
trị, để nói các thứ tiếng lạ. 29 Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ ?
Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao ? Chẳng lẽ ai
4a Kinh sư Ét-ra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc cũng được ơn làm phép lạ, 30 ai cũng được ơn chữa bệnh sao ?
này. 5 Ông Ét-ra mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được
hơn mọi người. Khi ông mở sách ra thì mọi người đứng
các tiếng lạ sao ?
dậy. 6 Bấy giờ ông Ét-ra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ
Lc 4,18
đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng : “A-men ! A-men !” Rồi họ Tung hô Tin Mừng
sấp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa. 8 Ông Ét-ra và các thầy Lê- Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng
vi đọc rõ ràng và giải thích sách Luật của Thiên Chúa, nhờ thế
cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha.
mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc.
Ha-lê-lui-a.
2 Hôm ấy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước mặt
cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi
khôn. 3 Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa Nước, đọc sách
Luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi
khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe
sách Luật.

9 Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a, tổng đốc, ông Ét-ra, tư tế kiêm kinh
sư, cùng các thầy Lê-vi là những người đã giảng giải Luật Chúa
cho dân chúng, nói với họ rằng : “Hôm nay là ngày thánh hiến
cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, anh em đừng sầu
thương khóc lóc.” Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi
nghe lời sách Luật. 10 Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng :
“Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon, và gửi phần cho
những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến
cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức
Chúa là thành trì bảo vệ anh em.”

Đáp ca

Tv 18B,8.9.10.15 (Đ. x. Ga 6,63c)

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
8Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc,
cho người dại nên khôn.
Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
9Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,
cho đôi mắt rạng ngời.

Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
10Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,
tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.
Đ.Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Bài đọc 2

1 Cr 12,12-13 27-30

Anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Côrin-tô. 12 Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một,
nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy

Tin Mừng

Lc 1,1-4 ; 4,14-21

Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.
✠Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra
công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện
giữa chúng ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã
được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền
lại cho chúng ta. 3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra
cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết
ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng
giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.
4 14 Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp
vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường, và
được mọi người tôn vinh.
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được
dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm
trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao
cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp
đoạn chép rằng : 18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã
xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ
nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm
biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả
lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân
của Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội
đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm
chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay
đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”
Ca hiệp lễ
Tv 33,6
Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được
sáng soi; và không bao giờ phải bẽ mặt hổ ngươi.

3rd Sunday in Ordinary Time, Year C
First Reading

Neh 8:2-6. 8-10

A reading from the book of Nehemiah
They read from the book of Law and they understood what
was read.
Ezra the priest brought the Law before the assembly,
consisting of men, women, and children old enough to
understand. This was the first day of the seventh month. On
the square before the Water Gate, in the presence of the men
and women, and children old enough to understand, he read
from the book from early morning till noon; all the people
listened attentively to the Book of the Law.
Ezra the scribe stood on a wooden dais erected for the
purpose. In full view of all the people – since he stood higher
than all the people – Ezra opened the book; and when he
opened it all the people stood up. Then Ezra blessed the Lord,
the great God, and all the people raised their hands and
answered Amen! Amen!; then they bowed down and, face to
the ground, prostrated themselves before the Lord.
And Ezra read from the Law of God, translating and giving
the sense, so that the people understood what was read.

Second Reading 1 Cor 12:12-14, 27
A reading from the first letter of St Paul to the Corinthians

Just as a human body, though it is made up of many parts, is a
single unit because all these parts, though many, make one
body, so it is with Christ. In the one Spirit we were all
baptised, Jews as well as Greeks, slaves as well as citizens,
and one Spirit was given to us all to drink.
Nor is the body to be identified with any one of its many
parts. Now you together are Christ’s body; but each of you is
a different part of it.
Gospel Acclamation
See Lk 4:18
Alleluia, alleluia!
The Lord sent me to bring Good News to the poor
and freedom to prisoners. Alleluia!
Gospel

Lk 1:1-4. 4:14-21

A reading from the holy Gospel according to Luke
The scriptures were fulfilled on this day.

Seeing that many others have undertaken to draw up
accounts of the events that have taken place among us,
exactly as these were handed down to us by those who
Then Nehemiah – His Excellency – and Ezra, priest and
from the outset were eyewitnesses and ministers of the
scribe (and the Levites who were instructing the people) said word, I in my turn, after carefully going over the whole
to all the people, ‘This day is sacred to the Lord your God. Do story from the beginning, have decided to write an ordered
not be mournful, do not weep’. For the people were all in
account for you, Theophilus, so that your Excellency may
tears as they listened to the words of the Law.
learn how well founded the teaching is that you have
He then said, ‘Go, eat the fat, drink the sweet wine, and send received.
a portion to the man who has nothing prepared ready. For this Jesus, with the power of the Spirit in him, returned
day is sacred to our Lord. Do not be sad: the joy of the Lord to Galilee; and his reputation spread throughout the
is your stronghold.’
countryside. He taught in their synagogues and everyone
Responsorial Psalm

Ps 18:8-10. 15. R. See Jn 6:63

(R.) Your words, Lord, are spirit and life.
1. The law of the Lord is perfect,
it revives the soul.
The rule of the Lord is to be trusted,
it gives wisdom to the simple. (R.)
2. The precepts of the Lord are right,
they gladden the heart.
The command of the Lord is clear,
it gives light to the eyes. (R.)
3. The fear of the Lord is holy,
abiding for ever.
The decrees of the Lord are truth
and all of them just. (R.)
4. May the spoken words of my mouth,
the thoughts of my heart,
win favour in your sight, O Lord,
my rescuer, my rock! (R.)

praised him.
He came to Nazara, where he had been brought up, and
went into the synagogue on the sabbath day as he usually
did. He stood up to read, and they handed him the scroll of
the prophet Isaiah. Unrolling the scroll he found the place
where it is written:
The spirit of the Lord has been given to me, for he has
anointed me.
He has sent me to bring the good news to the poor,
to proclaim liberty to captives
and to the blind new sight,
to set the downtrodden free,
to proclaim the Lord’s year of favour.
He then rolled up the scroll, gave it back to the assistant
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 Cf. Ps 33:6
Look toward the Lord and be radiant;
let your faces not be abashed.

