ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C Saturday 19th and Sunday 20th February 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:
Anniversaries:
Annie Goudie; Mary Wells; Molly Seery; Oma Pragt; Arthur Cassidy;
Mabel Rhoden; Salvatore Gallo; Maria Gatellari; Titch Kennedy;
Kathleen Curran; Bill Barry
Sick:
Rowena Nolen; Josie Ferrinda; Sam Giampaolo; Therese Cummins;
Carmela Garreffa; Gai Thi Tran; Louise Manna;

Welcome to Fr Matthew Thomas &
Fr Shaiju Matthew from Mildura
parishes who will be celebrating
masses monthly on 2nd & 3rd
weekends in our parish. Fr Anthony
is in Mildura parishes during the
same time.
COME HAVE A CUPPA
This Sunday after Mass in
Manangatang everyone is welcomed
to stay for a cuppa.

Welcome to the World Day of Prayer 2022
“I know the plans I have for you.’
Friday 4th March 7:00pm

Uniting Church, Robinvale
The World Day of Prayer is a global
ecumenical movement led by
Christian people who welcome you
to join in prayer and action for
peace and justice.

A cuppa will be held after every
Week 3 Mass.
Information for Year 5 First Eucharist Candidates and those who missed out in 2021.
Enrolment Masses: SATURDAY 19th Feb and SATURDAY 26th FEB 2022.
Candidates are required to attend with their parents, fill out the enrolment form and bring it up with their
parents at the offertory procession. A short meeting will be held after the Mass. It is advisable to come 10
minutes earlier to fill out the form.
Preparation Day will be held on SATURDAY 19TH MARCH FROM 9AM-3PM.
(This is what we tried last year successfully and it replaced the four meetings after school.)
FIRST EUCHARIST CELEBRATION WILL BE 7-8 MAY 2022.
If any of these dates do not suit, another opportunity will be available later in the year when the Year 4
candidates receive their First Eucharist.

Mass Roster March
Monthly Roster
Week 1 5th/6th March

Robinvale
6pm Sat. Vigil Mass

Manangatang
9am Sunday Mass

Week 2 12th/13th March

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

Lay-led 9:00am Sunday

Week 3 19th/20th March
Week 4 26th/27th March

9am Sunday Mass
Lay-led 9:00am Sunday

REFLECTION by Fr Michael Tate
Learning the Language of Heaven
Jesus challenges us to unlearn the language of the world and to learn a language which is
counter-cultural, paradoxical, perplexing, such as: ‘Love your enemies, do good to those who hate
you’ etc, etc. Are such attitudes and actions possible?
Our Lord is the best model. Jesus is the Word of God in human history. Jesus is the language of
Heaven spoken in a human life. We have to read the Gospels and then imitate His dialect.
Otherwise we might merely mutter to ourselves which would end up being eternally Hellish.
When we become aware of our language malpractice, i.e., sinning, and if we become really tongue
-tied, i.e., seriously sinning, we can come to the Sacrament of Confession and emerge articulate
and conversant with Christ again. We can talk with Our Lord again. We are singing the same
tune.
Then at the moment of death we can gracefully pass over to our intended destiny which is not
incommunicado, but communicado, holy communicado, holy conversation with God and with
every creature.
We might pause for a moment and resolve to practise the language of Heaven and to ‘walk the
talk’ every day.

St Peter Damian
St Peter Damian was a reforming Benedictine Monk and Cardinal in the
circle of Pope Leo IX. Dante placed him in one of the highest circles of
Paradiso as a great predecessor of Francis of Assisi and he was declared a
Doctor of the Church on 27 September 1828. His feast day is 21st February.

Shrove Tuesday is the day before Ash Wednesday, observed in many Christian
countries through participating in confession and absolution, the ritual burning of
the previous year's Holy Week palms, finalizing one's Lenten sacrifice, as well as
eating pancakes and other sweets.

COVID Staying Safe Rules

# Mass this week ~ 6:00pm Saturday ~ Robinvale
9:00am Sunday ~ Manangatang
(Cuppa after Mass)

Priest: Fr Shaiju Matthew

# Mass next week ~ 6:00pm Saturday Robinvale
9:00am Manangatang (Lay Led)



· Use the hand sanitizer



· Keep your distance



· Wear a face mask



· Use the QR Code



· If you are feeling unwell please stay home

Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Thường Niên
Ca nhập lễ
Tv 12,6
Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa,
được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
Con sẽ hát bài ca dâng Chúa
vì phúc lộc Ngài ban.
Bài đọc 1
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23
Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không
muốn tra tay.
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
2 Hồi ấy, vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng
với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông
Đa-vít trong sa mạc Díp. 7 Đang đêm, ông Đa-vít và ông A
-vi-sai đến chỗ quân binh. Vua Sa-un đang nằm ngủ trong
trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua,
còn ông Áp-ne và quân binh thì nằm chung quanh.
8 Ông A-vi-sai nói với ông Đa-vít : “Hôm nay Thiên Chúa
đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu
dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi ; cháu không
cần đâm nhát thứ hai.” 9 Ông Đa-vít nói với ông A-vi-sai :
“Đừng giết vua ! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức
dầu tấn phong mà vô sự đâu ?” 12 Ông Đa-vít lấy cây giáo
và bình nước ở phía đầu vua Sa-un, rồi cả hai người ra đi.
Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều
ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên
họ.
13 Ông Đa-vít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi,
ở đàng xa ; có một khoảng cách lớn giữa họ. 22 Ông Đavít nói : “Cây giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ
hãy sang mà lấy. 23 Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi
người tuỳ theo sự công chính và lòng trung thành của họ :
hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con
đã không muốn tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn
phong.”
Đáp ca
Tv 102,1-2.3-4.8 và 10.12-13 (Đ. c.8a)
Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
1Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !2Chúc tụng
Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
3Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.4Cứu ngươi khỏi
chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.
Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.10Người không cứ
tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
12Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.13Như người
cha chạnh lòng thương con cái,
Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Bài đọc 2
1 Cr 15,45-49
Như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì
chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà
đến.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín
hữu Cô-rin-tô.
45 Thưa anh em, con người đầu tiên là A-đam được dựng
nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí
ban sự sống. 46 Loài xuất hiện trước không phải là loài có
thần khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có thần khí chỉ
xuất hiện sau đó. 47 Người thứ nhất bởi đất mà ra thì
thuộc về đất ; còn người thứ hai thì từ trời mà
đến. 48 Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà
ra ; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời
mà đến. 49 Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh
người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình
ảnh Đấng từ trời mà đến.
Tung hô Tin Mừng
Ga 13,34
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy ban cho anh em
một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như
Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Lc 6,27-38
Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng
nhân từ.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói
với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu
kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành
cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu
khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả
má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng
cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của
anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho
mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh
em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với
nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu
thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho
mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi
cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng
đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi
cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng
phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và
cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần
thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con
Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân
và quân độc ác.
36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là
Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ
không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì
sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì
sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ
được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu
đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh
em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ
đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
Ca hiệp lễ

FIRST READING
Sm 26:2. 7-9. 12-13. 22-23
A reading from the first book of Samuel
The Lord has put you in my power, but I will not raise my
hand against you.
Saul set off and went down to the wilderness of Ziph,
accompanied by three thousand men chosen from Israel
to search for David in the wilderness of Ziph. So in the
dark David and Abishai made their way towards the
force, where they found Saul asleep inside the camp, his
spear stuck in the ground beside his head, with Abner
and the troops lying round him. Then Abishai said to
David, ‘Today God has put your enemy in your power; so
now let me pin him to the ground with his own spear.
Just one stroke! I will not need to strike him twice. David
answered Abishai, Do not kill him, for who can lift his
hand against the Lord’s anointed and be without guilt?’
David took the spear and the pitcher of water from beside
Saul’s head, and they made off. No one saw, no one
knew, no one woke up; they were all asleep, for a deep
sleep from the Lord had fallen on them.
David crossed to the other side and halted on the top of
the mountain a long way off; there was a wide space
between them. David then called out, ‘Here is the king’s
spear. Let one of the soldiers come across and take it. The
Lord repays everyone for his uprightness and loyalty.
Today the Lord put you in my power, but I would not
raise my hand against the Lord’s anointed.’
The word of the Lord Thanks be to God
RESPONSORIAL PSALM
Ps 102:1-4. 8. 10. 12-13. R. v.8
The Lord is kind and merciful.
My soul, give thanks to the Lord,
all my being, bless his holy name.
My soul, give thanks to the Lord
and never forget all his blessings.
The Lord is kind and merciful.
It is he who forgives all your guilt,
who heals every one of your ills,
who redeems your life from the grave,
who crowns you with love and compassion.
The Lord is kind and merciful.
The Lord is compassion and love,
slow to anger and rich in mercy.
He does not treat us according to our sins
nor repay us according to our faults.
The Lord is kind and merciful.
As far as the east is from the west
so far does he remove our sins.
As a father has compassion on his sons,
the Lord has pity on those who fear him.
The Lord is kind and merciful.
SECOND READING
1 Cor 15:45-49
A reading from the first letter of St Paul to the Corinthians
Just as we have carried the earthly image, we must carry
the heavenly image.
The first man, Adam, as scripture says, became a living
soul; but the last Adam has become a life-giving spirit.

That is, first the one with the soul, not the spirit, and after
that, the one with the spirit. The first man, being from the
earth, is earthly by nature; the second man is from
heaven. As this earthly man was, so are we on earth; and
as the heavenly man is, so are we in heaven. And we, who
have been modelled on the earthly man, will be modelled
on the heavenly man.
The word of the Lord Thanks be to God
GOSPEL ACCLAMATION
Jn 13:34
Alleluia, alleluia!
I give you a new commandment;
love one another as I have loved you.
Alleluia!
GOSPEL
Lk 6:27-38
A reading from the holy Gospel according to Luke
Be merciful as your Father is merciful.
Jesus said to his disciples: ‘I say this to you who are
listening: Love your enemies, do good to those who hate
you, bless those who curse you, pray for those who treat
you badly. To the man who slaps you on one cheek,
present the other cheek too; to the man who takes your
cloak from you, do not refuse your tunic. Give to everyone
who asks you, and do not ask for your property back
from the man who robs you. Treat others as you would
like them to treat you. If you love those who love you,
what thanks can you expect? Even sinners love those
who love them. And if you do good to those who do good
to you, what thanks can you expect? For even sinners do
that much. And if you lend to those from whom you hope
to receive, what thanks can you expect? Even sinners
lend to sinners to get back the same amount. Instead,
love your enemies and do good, and lend without any
hope of return. You will have a great reward, and you will
be sons of the Most High, for he himself is kind to the
ungrateful and the wicked.
‘Be compassionate as your Father is compassionate. Do
not judge, and you will not be judged yourselves; do not
condemn, and you will not be condemned yourselves;
grant pardon, and you will be pardoned. Give, and there
will be gifts for you: a full measure, pressed down, shaken
together, and running over, will be poured into your lap;
because the amount you measure out is the amount you
will be given back.’
The Gospel of the Lord Praise to you, Lord Jesus
Christ
COMMUNION ANTIPHON
Ps 9:2-3
I will recount all your wonders,
I will rejoice in you and be glad,
and sing psalms to your name, O Most High.

