ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C Saturday 12th and Sunday 13th March 2022
SECOND SUNDAY OF LENT YEAR C

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
Parish Phone: 03 5026 3068 Email: robinvale@ballarat.catholic.org.au
St. Mary’s, 19 Watkin St. Robinvale; St. Patrick’s, 33 Pioneer St. Manangatang
Please remember these people in our prayers

Parish Administrator

Recent Deaths:

Fr Anthony Nagothu
Visiting Priests:

Anniversaries:
Karianne Felise; Leon Gaulding; Francesco Davoli;
Maria Teresa Zappia; Tom Templeton;
Sick:
Rowena Nolen; Josie Ferrinda; Sam Giampaolo; Therese
Cummins; Carmela Garreffa; Gai Thi Tran; Louise Manna;

Fr Matthew Thomas &
Fr Shaiju Matthew
Parish Contact:
Mary Knight
0438 627 920
St. Mary’s School Principal
Andrea Welsh

Local News:


Please note that we have 2 Masses in Robinvale this weekend.
They are 6pm Saturday and 9am Sunday.
Manangatang will celebrate their Lay Led Mass at 9am.



Project Compassion is always our focus during the Lenten season.
We have donation boxes and envelopes available in our Narthex.
For All Future Generations is the 2022 theme.
Donations can also be made by visiting:- www.lent.caritas.org.au
or calling 1800 024 413.



Parish Leadership Team held their meeting Wednesday afternoon. Looking
Forward Updates, First Eucharist, Planned Giving, Mass attendance, COVID
impact on our Parish and Easter Mass times were Agenda items.



Parishioners are able to attend Mass @ 6pm every Wednesday during Lent.
This Mass is immediately followed by The Stations of the Cross.



Another opportunity for mid-week Mass is Thursday @ 9:30am.
Often, 2 school classes will be in attendance.



Stations of the Cross also will be in the Tongan language Fridays @ 6pm.



Easter Mass Times:
~Saturday 16th April ~ Manangatang @ 5:30pm
~Saturday 16th April ~ Robinvale @ 8:00pm
~Sunday 17th April ~ Robinvale @ 9:00am

There will be stations of the
Cross and Mass
each Wednesday
in Lent at 6pm.
Stations of the
cross sheets are
available in the
Narthex.

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
6pm Sat. Vigil Mass

Lay-led 9:00am Sunday

Week 3 19th/20th March
Week 4 26th/27th March
Week 5

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

REFLECTION by Fr Michael Tate
Transfigured Body souls
One often hears the conventional wisdom: ‘All religions are the same, with somewhat different packaging.’
But, do they believe the same thing about the human person?
What if one believed that the most vital part of a person was ‘the soul’ which alone was destined for Heaven?
This is not the Christian belief.
Today’s Gospel recounts that Jesus’ body was transfigured. This was no out-of-the-body experience of religious
ecstasy. Jesus’ body was totally translucent, totally radiant with Divine Light. Every molecule of his materiality
was reverberating in the halo of divine glory.
That is the destiny which God desires for us also. When we are really in harmony with God, when we really
participate in the life of God, then that Divine Life envelops and permeates our whole person, body soul.
That is our ultimate destiny, but can it be anticipated in the lives of those close to God?
You might care to read the story of St Seraphim of Sarov from the Russian Orthodox tradition.
A follower recounts the dazzling bodily transformation of the saint with the blaze of light spilling over onto the
snow-covered meadow.
We might pause for a moment to affirm our Christian hope that, with God’s grace, we will be radiant with
Divine Light, our bodies immersed in translucent glory, filled with infinite joy in our hearts.

Even though we were unable to hold our
traditional family Pancake Tuesday
celebrations, we were able to provide our
students with pancakes on this special day.
Thank you to our parent helps who were
busy cooking many delicious pancakes. The students spent
time during the day learning about the meaning of Shrove
Tuesday. Thank you to Fr Anthony for the palm branches
and for providing a blessing so we could still hold an Ash
Wednesday online liturgy. It is wonderful to walk through
the school and see all the bright artwork being displayed.
These range from lenten prayers to showing how each class
member belongs.

# Mass next week ~

6:00pm Saturday Robinvale
9:00am Sunday Manangatang

FINANCES
Presbytery: $615.50
Parish: $342.80

St Patrick the Patron of
Ireland, was English. He
was born in an unknown
year to Catholic parents in
an educated home in
Roman Britain. His father
was a deacon and his
grandfather a married
priest. When he first went to Ireland, he did not
go willingly. He was kidnapped by pirates at the
age of sixteen and enslaved. He went from the
warm embrace of his home to herding pigs,
exposed to sleet and cold, starving on the rainsoaked coast of rural Ireland. Times of great
danger and deprivation are often times of great
grace. In young Patrick’s years of isolation, cold,
hunger, and loss, prayer was his only
nourishment and comfort. His captivity turned
a boy into a man and transformed a tepid
Christian into an ardent soul burning with love
for the Holy Trinity.

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay
Ca nhập lễ
Tv 26,8-9
Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ :
“Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.”
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.
Bài đọc 1
St 15,5-12.17-18
Thiên Chúa lập giao ước với ông Áp-ram vì ông tin Chúa.
Bài trích sách Sáng thế.
5 Khi ấy, Thiên Chúa đưa ông Áp-ram ra ngoài và phán :
“Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có
đếm nổi không.” Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như
thế đó !” 6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông
là người công chính.
7 Người phán với ông : “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa
ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho
ngươi đất này làm sở hữu.” 8 Ông thưa : “Lạy Đức Chúa,
làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở
hữu ?” 9 Người phán với ông : “Đi kiếm cho Ta một con
bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực
ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non.” 10 Ông kiếm
cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa
này đối diện với nửa kia ; còn chim thì ông không
xẻ. 11 Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết,
nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.
12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống
trên ông Áp-ram ; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày
đặc bỗng ập xuống trên ông.
17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có
một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua
giữa các con vật đã bị xẻ đôi. 18 Hôm đó, Đức Chúa lập
giao ước với ông Áp-ram như sau :
“Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này,
từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát.”
Đáp ca
Tv 26,1.7-8a.8b-9abc.13-14 (Đ. c.1a)
Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
1Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa ?
Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
7Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.8aNghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ :
hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
8bLạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,9abcxin Ngài
đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.
Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
13Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ

sống.14Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm
lên nào !
Hãy cậy trông vào Chúa.
Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào ?
Bài đọc 2
Pl 3,17 - 4,1
Đức Ki-tô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên
giống thân xác vinh hiển của Người.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Philíp-phê.
3 17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và
chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi
để lại cho anh em. 18 Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều
lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người
sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô : 19 chung cục là
họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy
làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những
người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. 20 Còn chúng ta,
quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng
mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng
ta. 21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ
dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của
chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.
4 1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng
nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất
thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững
vàng như vậy.
Tung hô Tin Mừng
Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây
là Con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời
Người.
Tin Mừng
Lc 9,28b-36
Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng
đổi khác.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các
ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu
nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người
trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật
đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai
vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành
Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê
-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các
ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân
vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức
Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy,
chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái
lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Êli-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang
nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy
mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ
đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã
được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36 Tiếng
phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su.
Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy,
các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình
đã thấy.

SECOND SUNDAY OF LENT YEAR C
FIRST READING
Gen 15:5-12. 17-18
A reading from the book of Genesis
God made a covenant with Abraham, his faithful
servant.
Taking Abram outside the Lord said, ‘Look up to
heaven and count the stars if you can. Such will
be your descendants’ he told him. Abram put his
faith in the Lord, who counted this as making him
justified. I am the Lord’ he said to him ‘who
brought you out of Ur of the Chaldaeans to make
you heir to this land.’ ‘My Lord, the Lord’ Abram
replied, ‘how am I to know that I shall inherit it?’
He said to him, ‘Get me a three-year-old heifer, a
three-year-old goat, a three-year-old ram, a
turtledove and a young pigeon.’ He brought him
all these, cut them in half and put half on one side
and half facing it on the other; but the birds he
did not cut in half. Birds of prey came down on
the carcasses but Abram drove them off. Now as
the sun was setting Abram fell into a deep sleep,
and terror seized him. When the sun had set and
darkness had fallen, there appeared a smoking
furnace and a firebrand that went between the
halves. That day the Lord made a Covenant with
Abram in these terms: ‘To your descendants I give
this land, from the wadi of Egypt to the Great
River.’
The word of the Lord Thanks be to God

tears, there are many who are behaving as the
enemies of the cross of Christ. They are destined
to be lost. They make foods into their god and they
are proudest of something they ought to think
shameful; the things they think important are
earthly things. For us, our homeland is in heaven,
and from heaven comes the saviour we are waiting
for, the Lord Jesus Christ, and he will transfigure
these wretched bodies of ours into copies of his
glorious body. He will do that by the same power
with which he can subdue the whole universe.
So then, my brothers and dear friends, do not give
way but remain faithful in the Lord. I miss you
very much, dear friends; you are my joy and my
crown.
The word of the Lord Thanks be to God

GOSPEL ACCLAMATION
Mt 17:5
Glory and praise to you, Lord Jesus Christ!
From the shining cloud the Father’s voice is
heard:
this is my beloved Son, hear him.
Glory and praise to you, Lord Jesus Christ!

GOSPEL
Lk 9:28-36
A reading from the holy Gospel according to Luke
As Jesus prayed, the aspect of his face was
changed, and his clothing became brilliant as
lightning.
RESPONSORIAL PSALM
Jesus took with him Peter and John and James
Ps 26:1. 7-9. 13-14. R. v.1
and went up the mountain to pray. As he prayed,
The Lord is my light and my salvation.
the aspect of his face was changed and his
The Lord is my light and my help;
clothing became brilliant as lightning. Suddenly
whom shall I fear? The Lord is the stronghold of
there were two men there talking to him; they
my life before whom shall I shrink?
were Moses and Elijah appearing in glory, and
The Lord is my light and my salvation.
they were speaking of his passing which he was to
O Lord, hear my voice when I call; have mercy and accomplish in Jerusalem. Peter and his
answer. Of you my heart has spoken:
companions were heavy with sleep, but they kept
‘Seek his face.’
awake and saw his glory and the two men
The Lord is my light and my salvation.
standing with him. As these were leaving him,
It is your face, O Lord, that I seek,
Peter said to Jesus, ‘Master, it is wonderful for us
hide not your face. Dismiss not your servant in
to be here; so let us make three tents, one for you,
anger; you have been my help.
one for Moses and one for Elijah.’ – He did not
The Lord is my light and my salvation.
know what he was saying. As he spoke, a cloud
I am sure I shall see the Lord’s goodness
came and covered them with shadow; and when
in the land of the living. Hope in him, hold firm
they went into the cloud the disciples were afraid.
and take heart. Hope in the Lord!
And a voice came from the cloud saying, ‘This is
The Lord is my light and my salvation.
my Son, the Chosen One. Listen to him.’ And after
the voice had spoken, Jesus was found alone. The
SECOND READING
disciples kept silence and, at that time, told no
Phil 3:17 – 4:1
one what they had seen.
A reading from the letter of St Paul to the
The Gospel of the Lord Praise to you, Lord Jesus
Philippians
Christ
Christ will transfigure these bodies of ours into
The Creed is said.
copies of his glorious body.
COMMUNION ANTIPHON
My brothers, be united in following my rule of life. Mt 17:5
Take as your models everybody who is already
This is my beloved Son, with whom I am well
doing this and study them as you used to study
pleased; listen to him.
us. I have told you often, and I repeat it today with

