ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C Saturday 5th and Sunday 6th 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)
Please remember these people in our prayers
Recent Deaths: John Mann

Anniversaries:
Domenico Trimboli; Fr John Kelly; Elizabeth Straatman;
Simon Kennedy; Bill White;

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

Local News:
# St. Mary’s staff were well prepared for the new school year having spent much time in advance organising
classrooms and curriculum for students who happily returned on Tuesday. We wish them a great year of
learning & fun together in 2022.
# The Moving Forward Mass Roster for Robinvale & Mildura priests commences this weekend.
The purpose behind this is to prepare us for the possibility of sharing priests in the future.
The February roster has been advertised since before Xmas. Please refer to it again on page 2
of our newsletter.
# Next weekend Father Matthew Thomas from Mildura will celebrate Saturday 6pm Mass and 9am Sunday
Mass with us.
# St Patrick’s Family Group Meeting @ 9:00am Monday 7th February in the church.
All most welcome to come along.

# The Pelasio family are moving to Sydney. A cuppa has been arranged after 6pm Mass on Saturday, 5th
February, to farewell them. Our best wishes go with Tino & Onalina as they relocate next week to join other
family members in Sydney.
# We have Columban Calendars for sale @ $10 each. They are available at the table near the door.
# Mass this week ~ 6pm Saturday Robinvale; 9am Sunday ~ Manangatang.
# Mass next week ~ 6pm Saturday ~ Robinvale (Father Matthew)
9am Sunday ~ Robinvale (Father Matthew)
11am Sunday Manangatang (Lay Led)

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
Today we consider the call to continue the mission of Jesus by engaging in some form of ministry. The first and
the last readings are call narratives; the epistle contains a statement of the faith that undergirds our response to
our call; the psalm response celebrates the gracious goodness of God that makes all of this possible.
Our call is more than a summons to faith; it is a call to ministry. Isaiah is called in order to be sent; the fishermen are called in order to gather others to Jesus. So it is with us. We are called to be sent out to the world. This
call comes to us in the ordinariness of life. It will usually come to us as we wash our nets or our dishes, as we
teach or raise children, as we prepare a brief for trial or examine a patient; as we repair cars or work at the computer. The call of God comes to us in the ordinariness of life.
We are called to proclaim the message of the resurrection by any and every means possible. Some, like Isaiah
and the disciples of Jesus, will witness in open and dramatic ways. They will teach and preach; they will nurse
the sick and care for the elderly. Others will witness in less conspicuous ways. They will insist on fair practices
in their own workplaces; they will weed out expressions of prejudice and violence so that a new and just world
can be fashioned for themselves and for their children. Called in the ordinariness of their lives, they will witness
to the death and resurrection in that very ordinariness, thus transforming everything into extraordinariness.
Wanted Urgently: A second hand fridge &
second hand washing machine is
needed for purchase or
donation in a hurry. If
you can assist please
call 0438 627 920.

MANANGATANG

MINISTRIES

Reader

Lisa Zanker

Prayers of the Faithful

Kevin Templeton

Offertory

Noreen Morris
A prayer for Queen Elizabeth II

Our Lady of Lourdes
On February 11, we celebrate the Feast of
Our Lady of Lourdes, the title given to Mary
when she appeared to Bernadette Soubirous
in 1858 in Lourdes, France.

on her Platinum Jubilee
We pray for Queen Elizabeth II as she celebrates
70 years of service as Queen. May the Lord
strengthen her in the Christian faith that has
sustained her and may the Holy Spirit grant her
wisdom in her service day by day.

COVID Staying Safe Rules
· Use the hand sanitizer
· Keep your distance
· Wear a face mask FACE MASKS ARE MANDATORY FROM 8 YEARS AND UP
· Use the QR Code
· If you are feeling unwell please stay home

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã
lãnh nhận, đó là : Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như
Ca nhập lễ Tv 94,6-7 Hãy đến đây, ta cúi mình thờ lạy, phủ
lời Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba
phục trước tôn nhan Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người
đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với
là Thiên Chúa ta thờ. Bài đọc 1Is 6,1-2a.3-8 Dạ, con đây, xin sai
ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra
con đi.
với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện
nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến, Người hiện
ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 8 Sau hết, Người
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Năm vua Út-di-gia-hu băng hà,
cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh
tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người
non.
bao phủ Đền Thờ. a Phía bên trên Người, có các thần Xê-raphim đứng chầu. Các vị ấy đối đáp tung hô :“Thánh ! Thánh !
Chí Thánh !
9 Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi
không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của
Thiên Chúa. 10 Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa,
Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh ! Cả mặt đất rạng ngời
vinh quang Chúa !” Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu ; trái lại, tôi đã làm
chuyển ; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên : việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà
“Khốn thân tôi, tôi chết mất ! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. 11 Tóm lại, dù tôi hay các vị khác
rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin
tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức
Vua là Đức Chúa các đạo binh !”Một trong các thần Xê-ra-phim như vậy.
bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp
mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người đưa hòn than ấy chạm vào
miệng tôi và nói : “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi
đã được tha lỗi và xá tội.” Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng
phán :“Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?” Tôi thưa : “Dạ,
con đây, xin sai con đi.”Đáp ca

Tung hô Tin Mừng Mt 4,19 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói :
Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ
lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a. Tin Mừng Lc 5,1-11 Các ông
bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô
theo thánh Lu-ca. Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghennê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời
Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn
Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 (Đ. c.1c) Đ.Lạy Chúa, giữa chư vị
những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt
thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa. Lạy Chúa, con hết
lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông
lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi
Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
ca kính Chúa,2ahướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà
Đ.Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính
thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã
Chúa.2bcXin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu
vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy,
thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả
mọi sự.3Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá,
đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài
nghị lực cho tâm hồn. Đ.Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này
con xin đàn ca kính Chúa. 4Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã
đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Siđều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra.5Họ sẽ ca
môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa,
ngợi đường lối Chúa : “Vinh quang Chúa vĩ đại dường
xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa
bao !”Đ.Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần,
này con xin đàn ca kính Chúa.7cChúa đã ra tay uy quyền giải bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông
thoát con :8việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất ; lạy Chúa, đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê
và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy.
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay
Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là
Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Đ.Lạy Chúa, giữa chư vị
người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi
thiên thần,
bỏ hết mọi sự mà theo Người. Ca hiệp lễ Tv 106,8-9 Nào ta cảm
tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân đã làm cho người trần bao kỳ
này con xin đàn ca kính Chúa. Bài đọc 2 1 Cr 15,1-11 Chúng công tuyệt diệu : Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình bụng
tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. Bài trích
đói lả, Người cho ăn thoả thích.
thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.1 Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã
loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ
Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng
như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.

FIRST READING
Is 6:1-8
A reading from the prophet Isaiah
Here am I! Send me.
In the year of King Uzziah’s death I saw the Lord
seated on a high throne; his train filled the
sanctuary; above him stood seraphs, each one
with six wings. And they cried out to one another
in this way, ‘Holy, holy, holy is the Lord of hosts.
His glory fills the whole earth.’ The foundations of
the threshold shook with the voice of the one who
cried out, and the Temple was filled with smoke. I
said: ‘What a wretched state I am in! I am lost,
for I am a man of unclean lips and I live among a
people of unclean lips, and my eyes have looked at
the King, the Lord of hosts.’ Then one of the
seraphs flew to me, holding in his hand a live coal
which he had taken from the altar with a pair of
tongs. With this he touched my mouth and said:
‘See now, this has touched your lips, your sin is
taken away, your iniquity is purged.’
Then I heard the voice of the Lord saying: ‘Whom
shall I send? Who will be our messenger?’ I
answered, ‘Here I am, send me.’
The word of the Lord Thanks be to God

was buried; and that he was raised to life on the
third day, in accordance with the scriptures; that
he appeared first to Cephas and secondly to the
Twelve. Next he appeared to more than five
hundred of the brothers at the same time, most of
whom are still alive, though some have died; then
he appeared to James, and then to all the
apostles; and last of all he appeared to me too; it
was as though I was born when no one expected
it. But what matters is that I preach what they
preach, and this is what you all believed.
The word of the Lord Thanks be to God
GOSPEL ACCLAMATION
Mt 4:19
Alleluia, alleluia!
Come follow me, says the Lord,
and I will make you fishers of my people.
Alleluia!

GOSPEL
A reading from the holy Gospel according to
Luke
They left everything and followed him.
Jesus was standing one day by the lake of
Gennesaret, with the crowd pressing round him
RESPONSORIAL PSALM
listening to the word of God, when he caught sight
Ps 137:1-5. 7-8. R. v.1
of two boats close to the bank. The fishermen had
In the sight of the angels I will sing your
gone out of them and were washing their nets. He
praises, Lord.
got into one of the boats – it was Simon’s – and
I thank you, Lord, with all my heart, you have
asked him to put out a little from the shore. Then
heard the words of my mouth. Before the angels I he sat down and taught the crowds from the boat.
will bless you. I will adore before your holy temple. When he had finished speaking he said to Simon,
In the sight of the angels I will sing your
‘Put out into deep water and pay out your nets for
praises, Lord.
a catch.’ ‘Master,’ Simon replied ‘we worked hard
I thank you for your faithfulness and love which
all night long and caught nothing, but if you say
excel all we ever knew of you. On the day I called, so, I will pay out the nets.’ And when they had
you answered; you increased the strength of my
done this they netted such a huge number of fish
soul.
that their nets began to tear, so they signalled to
In the sight of the angels I will sing your
their companions in the other boat to come and
praises, Lord.
help them; when these came, they filled the two
All earth’s kings shall thank you when they hear
boats to sinking point. When Simon Peter saw this
the words of your mouth. They shall sing of the
he fell at the knees of Jesus saying, ‘Leave me
Lord’s ways; ‘How great is the glory of the Lord!’
Lord; I am a sinful man.’ For he and all his
In the sight of the angels I will sing your
companions were completely overcome by the
praises, Lord.
catch they had made; so also were James and
You stretch out your hand and save me, your
John, sons of Zebedee, who were Simon’s
hand will do all things for me. Your love, O Lord,
partners. But Jesus said to Simon, ‘Do not be
is eternal, discard not the work of your hands.
afraid; from now on it is men you will catch.’ Then,
In the sight of the angels I will sing your
bringing their boats back to land, they left
praises, Lord.
everything and followed him.
The Gospel of the Lord Praise to you, Lord
SECOND READING
Jesus Christ
Cor 15:3-8, 11
A reading from the first letter of St Paul to the COMMUNION ANTIPHON
Corinthians
Cf. Ps 106:8-9
I preach what they preach, and this is what you Let them thank the Lord for his mercy,
believe.
his wonders for the children of men,
In the first place, I taught you what I had been for he satisfies the thirsty soul,
taught myself, namely that Christ died for our and the hungry he fills with good things.
sins, in accordance with the scriptures; that he

