ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C Saturday 19th and Sunday 20th March 2022
THIRD 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:
Douglas Brown; Amy James; Maria Rosa Chirchiglia; Vivian Ryan;
Michelina Denaro; Cecilia Umina; Jack Ryan; John Young;
Dorothy Barry; John James; Maria Angela Iudica;
Sick:
Rowena Nolen; Josie Ferrinda; Sam Giampaolo; Gai Thi Tran;
Therese Cummins; Carmela Garreffa; Louise Manna;

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

Local News:





Hope everyone found some way of celebrating St. Patrick’s Day this year.
Who can remember St. Mary’s School St. Patrick’s Day dinner dances of the
past and Father Dan Arundell’s rousing rendition of O Danny Boy to
commence these evenings?
We welcome Father Shaiju (Mildura) who celebrates 6pm Mass with us this
Saturday. Father Anthony is rostered for Mass in Mildura this weekend.



Preparation Day for students and their parent/parents is Saturday from
9am - 3pm. They will be preparing for Reconciliation which they will receive
during the day. First Eucharist will be celebrated the weekend of 7th/8th May.
Please remember these children in your family prayers.



Have you collected your Project Compassion box or envelopes yet?
This is our opportunity to action the almsgiving part of our Lenten focus.
Prayer, fasting and almsgiving are what we are called to do during the
forty days of Lent.



Our church will be unlocked from 9am ~ 6pm daily.
Parishioners are more than welcome to use it during these times.
However, please keep the door closed for obvious reasons.



Please note that the Narthex and Church body will be in use from 9am~ 3pm
this Saturday for sacramental preparation.



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

Andrea Welsh
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 Dianne Bergant CSA
One major theme emerges from today's readings: incomprehensibility of God. We see it in the
mysterious divine name, which distinguishes the God of Israel from all others and yet leaves us in
the dark as to its meaning. We see it as God communicates with us through inanimate objects
and the people in our lives. Finally, we see that God both pardons iniquities and decides to root
out unfruitful branches, and we are confused by such inconsistency.
In the midst of this ambiguity we have one sure source of stability – Christ. It is Christ who
reveals the nature and meaning of the divine name; it is Christ who intercedes for us before God.
Christ, the one who set his face toward Jerusalem, there to suffer and die, is the great messenger
through whom God is revealed. He is the one who reveals majesty through the simplicity of a
bush; he is the one who judges with the patience of a gardener. However, the limits of the
experience and mercy of God in our lives are defined by our own openness. Despite the blessings
that we receive in the wildernesses of our lives, it could happen that God is not pleased with us.
We must not take God's goodness for granted.
These readings close on a note of caution. Take care! We might be able to rest secure in the
knowledge of the love and mercy of God, but these readings tell us that we should not dare to rest
passively or complacently.

One Month Mass for Mary Montalto
Family, friends and parishioners are
invited to attend the One Month Mass for
Mary 'Maria Sophia' Montalto to be offered
6pm, Saturday,19th March.
Please remember Joe, Sandi,
Mark ,Louisa, Ben and
extended family in your
prayers.

St Joseph’s Feast Day
The feast of St. Joseph (Den
Svatého Josefa) is celebrated
annually on March 19th in honour
of St. Joseph, the husband of Mary
and stepfather of Jesus.

This holiday takes place during
Lent, a time of fasting, and the day
is traditionally a meatless feast in
Europe.

FINANCES
Presbytery:
$301.80
Parish: $330.00

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

Sicilians celebrate St Joseph's
Day with a special altar, where they place foods, flowers and
objects to express their gratitude to the saint.

Italian tables are filled with fig dishes, including fig cookies.
(St. Joseph also happens to be the patron saint of pastry
chefs.) Zeppole or Sfinge — dough fritters covered in sugar —
are also traditionally eaten on this day.

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay
Ca nhập lễ
Tv 24,15-16
Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi
vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,
vì thân này bơ vơ cùng khổ.
Bài đọc 1
Xh 3,1-8a.13-15
Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.
Bài trích sách Xuất hành.
1 Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa,
là núi Khô-rếp. 2 Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám
lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng,
nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. 3 Ông tự bảo : “Mình phải lại xem
cảnh tượng kỳ lạ này mới được : vì sao bụi cây lại không cháy
rụi ?” 4 Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi
ông : “Mô-sê ! Mô-sê !” Ông thưa : “Dạ, tôi đây !” 5 Người phán : “Chớ
lại gần ! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất
thánh.” 6 Người lại phán : “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên
Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Giacóp.” Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.
7 Đức Chúa phán : “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Aicập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta
biết các nỗi đau khổ của chúng. 8a Ta xuống giải thoát chúng khỏi
tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi,
rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật.”
13 Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa : “Bây giờ, con đến gặp con cái Ítra-en và nói với họ : Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với
anh em. Vậy nếu họ hỏi con : Tên Đấng ấy là gì ? Thì con sẽ nói với họ
làm sao ?” 14 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê : “Ta là Đấng Hiện
Hữu.” Người phán : “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này : “Đấng
Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.” 15 Thiên Chúa lại phán với ông Mô
-sê : “Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này : Đức Chúa, Thiên Chúa
của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của Ixa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta
cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu
Ta từ đời nọ đến đời kia.”
Đáp ca
Tv 102,1-2.3-4.6-7.8 và 11 (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.
6Chúa phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức,7mặc khải cho Mô-sê biết đường
lối của Người,
cho con cái nhà Ít-ra-en
thấy những kỳ công Người thực hiện.
Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,11Như trời xanh trổi cao hơn
mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

Đ.Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Bài đọc 2
1 Cr 10,1-6.10-12
Đời sống của dân Ít-ra-en với ông Mô-sê trong sa mạc đã được chép
lại để răn dạy chúng ta.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
1 Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc
này : là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều
vượt qua Biển Đỏ. 2 Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây
và trong lòng biển, để theo ông Mô-sê. 3 Tất cả cùng ăn một thức ăn
linh thiêng, 4 tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng
uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy
chính là Đức Ki-tô. 5 Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên
Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc.
6 Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng
chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. 10 Anh
em đừng lẩm bẩm kêu trách, như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm
kêu trách : họ đã chết bởi tay Thần Tru Diệt. 11 Những sự việc này
xảy ra cho họ để làm bài học, và đã được chép lại để răn dạy chúng ta,
là những người đang sống trong thời sau hết này. 12 Bởi vậy, ai tưởng
mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã.
Tung hô Tin Mừng
Mt 4,17
Chúa nói : anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.
Tin Mừng
Lc 13,1-9
Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như
vậy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện
những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà
lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng : “Các ông
tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn
mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải
thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết
hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ
xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất
cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? 5 Tôi nói cho các ông biết :
không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các
ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”
6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng
trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên
bảo người làm vườn : ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm
trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại
đất ?’ 8 Nhưng người làm vườn đáp : ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm
nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra
sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.’”
Ca hiệp lễ
Ga 4,13-14
Chúa nói : “Ai uống nước tôi cho,
thì nơi người ấy,
nước đó sẽ trở thành
một mạch nước chảy vọt,
mang lại sự sống đời đời.”

FIRST READING
Ex 3:1-8. 13-15
A reading from the book of Exodus
This is what you must say to the children of Israel: I Am
has sent me to you. Moses was looking after the flock of
Jethro, his father-in-law, priest of Midian. He led his flock
to the far side of the wilderness and came to Horeb, the
mountain of God. There the angel of the Lord appeared to
him in the shape of a flame of fire, coming from the
middle of a bush. Moses looked; there was the bush
blazing but it was not being burnt up. ‘I must go and look
at this strange sight,’ Moses said, ‘and see why the bush
is not burnt.’ Now the Lord saw him go forward to look,
and God called to him from the middle of the bush.
‘Moses, Moses!’ he said. ‘Here I am’ he answered. ‘Come
no nearer’ he said. ‘Take off your shoes, for the place on
which you stand is holy ground. I am the God of your
father,’ he said ‘the God of Abraham, the God of Isaac and
the God of Jacob.’ At this Moses covered his face, afraid to
look at God. And the Lord said, ‘I have seen the miserable
state of my people in Egypt. I have heard their appeal to
be free of their slave-drivers. Yes, I am well aware of their
sufferings. I mean to deliver them out of the hands of the
Egyptians and bring them up out of that land to a land
rich and broad, a land where milk and honey flow.’ Then
Moses said to God, ‘I am to go, then, to the sons of Israel
and say to them, “The God of your fathers has sent me to
you.” But if they ask me what his name is, what am I to
tell them?’ And God said to Moses, ‘I Am who I Am. This’
he added ‘is what you must say to the sons of Israel: “The
Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the
God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you.”
This is my name for all time; by this name I shall be
invoked for all generations to come.’
The word of the Lord Thanks be to God
RESPONSORIAL PSALM
Ps 102:1-4. 6-8. 11. 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 does deeds of justice, gives judgement for all
who are oppressed. He made known his ways to Moses
and his deeds to Israel’s sons.
The Lord is kind and merciful.
The Lord is compassion and love, slow to anger and rich
in mercy. For as the heavens are high above the earth
so strong is his love for those who fear him.
The Lord is kind and merciful.
SECOND READING
1 Cor 10:1-6, 10-12
A reading from the first letter of St Paul to the
Corinthians
All this that happened to the people of Moses in the desert

was written for our benefit.
I want to remind you how our fathers were all guided by a
cloud above them and how they all passed through the
sea. They were all baptised into Moses in this cloud and
in this sea; all ate the same spiritual food and all drank
the same spiritual drink, since they all drank from the
spiritual rock that followed them as they went, and that
rock was Christ. In spite of this, most of them failed to
please God and their corpses littered the desert.
These things all happened as warnings for us, not to have
the wicked lusts for forbidden things that they had. You
must never complain: some of them did, and they were
killed by the Destroyer. All this happened to them as a
warning and it was written down to be a lesson for us
who are living at the end of the age. The man who thinks
he is safe must be careful that he does not fall.
The word of the Lord Thanks be to God
GOSPEL ACCLAMATION
Mt 4:17
Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ!
Repent, says the Lord;
the kingdom of heaven is at hand.
Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ!
GOSPEL
Lk 13:1-9
A reading from the holy Gospel according to Luke
Unless you repent you will all perish as they did.
Some people arrived and told Jesus about the Galileans
whose blood Pilate had mingled with that of their
sacrifices. At this he said to them, ‘Do you suppose these
Galileans who suffered like that were greater sinners than
any other Galileans? They were not, I tell you. No; but
unless you repent you will all perish as they did. Or those
eighteen on whom the tower at Siloam fell and killed
them? Do you suppose that they were more guilty than
all the other people living in Jerusalem? They were not, I
tell you. No; but unless you repent you will all perish as
they did.’ He told this parable: ‘A man had a fig tree
planted in his vineyard, and he came looking for fruit on
it but found none. He said to the man who looked after
the vineyard, “Look here, for three years now I have been
coming to look for fruit on this fig tree and finding none.
Cut it down: why should it be taking up the ground?”
“Sir,” the man replied “leave it one more year and give me
time to dig round it and manure it: it may bear fruit next
year; if not, then you can cut it down.”’
The Gospel of the Lord Praise to you, Lord Jesus
Christ
The Creed is said.
COMMUNION ANTIPHON
When the Gospel of the Samaritan Woman is read:
Jn 4:13-14
For anyone who drinks it, says the Lord,
the water I shall give will become in him
a spring welling up to eternal life.

