ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C Saturday 30th April and Sunday 1st May 2022
THIRD SUNDAY OF EASTER 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:
Jack O’Loughlin; John Reynolds; Ellen Templeton; Gwen Knight;
Kevin Walsh; Carmelo Zara; Kathleen Rinaldi; Thomas Sullivan;
Jean Healy

Fr Matthew Thomas &
Fr Shaiju Matthew
Parish Contact:
Mary Knight

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

0438 627 920
St. Mary’s School Principal
Andrea Welsh

Local News:


Masses this weekend:
Robinvale 6pm ~ Saturday 30th April
Manangatang 9am: Sunday 1st May



Staff and students have resumed school for Term 2.
We wish them another great term of learning together.



We send our condolences to the Vespucci family on the recent
passing of their mother, Paulina. Please remember the family
in your prayers.



6pm Mass Saturday is being offered for Tony Tassone, his
one month remembrance.



Next weekend 19 children will celebrate their First Eucharist
at the Mass of their choice. We look forward to this special
parish occasion.



Next weekend Masses:
6pm Saturday ~ Robinvale (First Eucharist)
9am Sunday ~ Robinvale ( First Eucharist)
9am Sunday ~ Manangatang (Lay Led)

MANANGATANG

MINISTRIES

Reader

Joan Ryan

Prayers of the Faithful

Lisa Zanker

Offertory

Anne Arentz

Mass Roster May
Monthly Roster

Robinvale

Manangatang

Week 1 30th April & 1st May

6pm Sat. Vigil Mass

9:00am Sunday Mass

Fr Anthony Nagothu

Week 2 7th & 8th May

6pm Sat. Vigil Mass
9am Sunday Mass

9:00am Sunday
Lay-led

Fr Matthew Thomas

Week 3 14th & 15th May

6pm Sat. Vigil Mass

9:00am Sunday Mass

Fr Shaiju Matthew

Week 4 21st & 22nd May

6pm Sat. Vigil Mass

9:00am Sunday
Lay-led

Fr Anthony Nagothu

Week 5 28th & 29th May

6pm Sat. Vigil Mass

9:00am Sunday Mass

Fr Anthony Nagothu

REFLECTION by Fr Michael Tate
You know I love you
You and I, like Peter, are enabled by grace to repent of our betrayals of Our Lord, some major,
most minor, and to claim: “Lord, you know that I love you.”
But, this claim has to be evidenced by concrete action. In the case of Peter it was to feed and
shepherd “my lambs, my sheep.” What will manifest our professed love? In the words of Father
Richard Rohr, it is to love what God loves.
Of course, we have to love our fellow human beings, but leaving it there would be inadequate.
“For God so loved the cosmos as to give the Son.” (Jn 3:16,17) So what must we do?
Recall, Our Lord says elsewhere, “You are the Salt of the Earth.” You must preserve the Earth so
that it does not decay and so that it is a suitable habitation for all the creatures, including us, for
whom the Earth is a common home.
He went on: “You are the Light of the Cosmos.” You are the enlightened mind and the enflamed
heart of the whole cosmos, enabling it to understand its existence and to love God for it.
We could pause for a moment to reflect on the words of Pope Francis: “We, the women and men of
the Church, we are in the middle of a love story and each of us is a link in this chain of love. And
if we do not understand this, we have understood nothing of what the Church is.”
One month Mass for Antonio Tassone

FINANCES
Presbytery: $361.90

Parish: $1696.20

Family, friends and parishioners are
invited to attend the one
month Mass for
Antonio (Tony) Tassone
Saturday 30th April at 6pm.
Please remember his wife
Josie and her family in your
prayers.
Did you Know?

Invitation to all parishioners :
Please join in the Parish
celebrations next weekend for
First Eucharist.

In 1955, an additional
Feast Day was declared
by Pope Pius XII and is
celebrated on May 1 as
the Feast of St. Joseph
the Worker. This date
is also International
Workers’ Day and
believed to reflect
Joseph as the patron saint of workers.

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh
Ca nhập lễ
Tv 65,1-2
Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa,
đàn hát lên, mừng danh thánh rạng ngời,
hãy dâng Người lời ca tụng tôn vinh.
Ha-lê-lui-a.
Bài đọc 1
Cv 5,27b-32.40b-41
Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
27b Bấy giờ, vị thượng tế hỏi các Tông Đồ rằng : 28 “Chúng tôi đã nghiêm
cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã
làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho
máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi !” 29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông
Đồ khác đáp lại rằng : “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người
phàm. 30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi ; nhưng
Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, 31 và Thiên
Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu
Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 32 Về những sự
kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên
Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.”
40b Bấy giờ, họ cho gọi các Tông Đồ lại và cấm các ông không được nói
đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra. 41 Các Tông Đồ ra khỏi Thượng
Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì
danh Đức Giê-su.
Đáp ca
Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b (Đ. c.2a)
Đ.Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt.
2Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt,
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.4Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã
kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Đ.Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt.
5Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa,
cảm tạ thánh danh Người.6Người nổi giận, giận trong giây lát,
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
Đ.Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt.
11Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ.12aKhúc ai ca, Chúa đổi thành vũ
điệu.13bLạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
Đ.Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt.
Bài đọc 2
Kh 5,11-14
Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền.
Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
11 Tôi là Gio-an, tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung
quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục. Số các thiên thần có tới ức ức
triệu triệu. 12 Các vị lớn tiếng hô :
“Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc.”
13 Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài
biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô :
“Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên
lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng
đến muôn thuở muôn đời !”

14 Bốn Con Vật thưa : “A-men.” Và các Kỳ Mục phủ phục xuống thờ lạy.
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Đức Ki-tô nay đã phục sinh,
chính Người đã tạo thành vạn vật
và xót thương cứu độ loài người. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Ga 21,1-19
Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ ; rồi cá, Người cũng làm
như vậy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a.
Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi
-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông
Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn
Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi
cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ
không bắt được gì cả.
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ
không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông : “Này các
chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.” 6 Người bảo các
ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các
ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những
cá. 7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô :
“Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo
vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền
vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào
khoảng gần một trăm thước.
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có
cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông : “Đem ít cá mới bắt được tới
đây !” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy
những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy
mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói : “Anh em đến mà ăn !” Không
ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là
Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người
cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các
môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này
anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này
không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức
Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi :
“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông
đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy
chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con
ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì
Người hỏi tới ba lần : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp :
“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức
Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho
anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng
khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn
anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải
chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo
Thầy.”
Ca hiệp lễ
x. Ga 21,12-13
Chúa Giê-su nói với các môn đệ :
“Anh em đến mà ăn !”
Rồi Người lấy bánh trao cho các ông.
Ha-lê-lui-a.

FIRST READING
Acts 5:27-32. 40-41
A reading from the Acts of the Apostles
We are witnesses of these words, and so is the Holy
Spirit.
The high priest demanded an explanation of the
apostles. ‘We gave you a formal warning,’ he said ‘not to
preach in this name, and what have you done? You
have filled Jerusalem with your teaching, and seem
determined to fix the guilt of this man's death on us.’ In
reply Peter and the apostles said, ‘Obedience to God
comes before obedience to men; it was the God of our
ancestors who raised up Jesus, but it was you who had
him executed by hanging on a tree. By his own right
hand God has now raised him up to be leader and
saviour, to give repentance and forgiveness of sins
through him to Israel. We are witnesses to all this, we
and the Holy Spirit whom God has given to those who
obey him.’ They warned the apostles not to speak in the
name of Jesus and released them. And so they left the
presence of the Sanhedrin glad to have had the honour
of suffering humiliation for the sake of the name.
The word of the Lord Thanks be to God
RESPONSORIAL PSALM
Ps 29:2. 4-6. 11-13. R. v.2
I will praise you, Lord, you have rescued me
and have not let my enemies rejoice over me.
O Lord, you have raised my soul from the dead,
restored me to life from those who sink into the grave.
I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Sing psalms to the Lord, you who love him,
give thanks to his holy name.
His anger lasts but a moment; his favour through life.
At night there are tears, but joy comes with dawn.
I will praise you, Lord, for you have rescued me.
The Lord listened and had pity.
The Lord came to my help.
For me you have changed my mourning into dancing;
O Lord my God, I will thank you for ever.
I will praise you, Lord, for you have rescued me.

SECOND READING
Rv 5:11-14
A reading from the book of the Apocalypse
The Lamb that was sacrificed is worthy to be given
power, wealth, glory, and blessing.
In my vision, I, John, heard the sound of an immense
number of angels gathered round the throne and the
animals and the elders; there were ten thousand times
ten thousand of them and thousands upon thousands,
shouting, ‘The Lamb that was sacrificed is worthy to be
given power, riches, wisdom, strength, honour, glory
and blessing.’ Then I heard all the living things in
creation – everything that lives in the air, and on the

ground, and under the ground, and in the sea, crying,
‘To the One who is sitting on the throne and to the
Lamb, be all praise, honour, glory and power, for ever
and ever.’ And the four animals said, ‘Amen’; and the
elders prostrated themselves to worship.
The word of the Lord Thanks be to God
GOSPEL ACCLAMATION
Alleluia, alleluia!
Christ is risen, the Lord of all creation;
he has shown pity on all people.
Alleluia!
GOSPEL
Jn 21:1-14
A reading from the holy Gospel according to John
Jesus stepped forward, took the bread and gave it to
them, and did the same with the fish.
Jesus showed himself again to the disciples. It was by
the Sea of Tiberias, and it happened like this: Simon
Peter, Thomas called the Twin, Nathanael from Cana in
Galilee, the sons of Zebedee and two more of his
disciples were together. Simon Peter said, ‘I’m going
fishing.’ They replied, ‘We’ll come with you.’ They went
out and got into the boat but caught nothing that night.
It was light by now and there stood Jesus on the shore,
though the disciples did not realise that it was Jesus.
Jesus called out, ‘Have you caught anything, friends?’
And when they answered, ‘No’, he said, ‘Throw the net
out to starboard and you’ll find something.’ So they
dropped the net, and there were so many fish that they
could not haul it in. The disciple Jesus loved said to
Peter, ‘It is the Lord.’ At these words ‘It is the Lord,’
Simon Peter, who had practically nothing on, wrapped
his cloak round him and jumped into the water. The
other disciples came on in the boat, towing the net and
the fish; they were only about a hundred yards from
land.
As soon as they came ashore they saw that there was
some bread there, and a charcoal fire with fish cooking
on it. Jesus said, ‘Bring some of the fish you have just
caught.’ Simon Peter went aboard and dragged the net
to the shore, full of big fish, one hundred and fifty-three
of them; and in spite of there being so many the net was
not broken. Jesus said to them, ‘Come and have
breakfast.’ None of the disciples was bold enough to ask,
‘Who are you?’; they knew quite well it was the Lord.
Jesus then stepped forward, took the bread and gave it
to them, and the same with the fish. This was the third
time that Jesus showed himself to the disciples after
rising from the dead.
The Gospel of the Lord Praise to you, Lord Jesus
Christ
The Creed is said.
COMMUNION ANTIPHON
Lk 24:35
The disciples recognized the Lord Jesus

