ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C ,Saturday 22nd and Sunday 23rd April 2022
DIVINE MERCY SUNDAY, 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

Pauline Vespucci

Visiting Priests:
Anniversaries:

Fr Matthew Thomas &

Edna Fosdike; Bea McCallum; Jack Healy; Robert Pook; Stan
Turner; Sr Bernadine Nolen; Michael Howley; Jean Reynolds

Fr Shaiju Matthew
Parish Contact:

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

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

Local News:
We hope your Easter was a time of joy and blessings with
family and friends.
Masses this weekend: 6pm Saturday ~ Robinvale
9am Sunday ~ Manangatang (Lay-Led)

Many thanks to parishioners who were involved in gardening,
placing palms around the church, vacuuming, washing
curtains and organising flower arrangements as we ensured
our church was ready for Easter Week ceremonies.
We have 19 students preparing for their First Eucharist very
soon. Please remember them all in your family prayers.
Please return your Caritas offerings to church this weekend.
The latest edition of Our Diocesan Community is available on
the table near the door. You might enjoy catching up with
what’s happening in our Diocese.
An Emergency Appeal has commenced for Ukraine. Please be
generous in your support for people who are suffering in so
many atrocious ways.
A special prayer for Ukraine people can be taken home to use
with your family.

There will be a weekday
Mass each Thursday at
9.30am during the school
term. Some teachers and
students from St. Mary’s
school will be joining in
with this Mass.

Mass Roster
Monthly Roster
Week 1

Robinvale
6pm Sat. Vigil Mass

Manangatang
9am Sunday Mass

Week 2

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

Lay-led 9:00am Sunday

Fr Anthony Nagothu
Fr Matthew Thomas

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

Fr Shaiju Matthew
Fr Anthony Nagothu
Fr Anthony Nagothu

Week 3
Week 4
Week 5

REFLECTION by Dianne Bergant CSA
The readings for the Sundays after Easter all provide mystagogical catechesis for the entire church, with a
special emphasis for the newly baptised. This instruction is meant to help us recognise the presence of the
Risen Lord in our midst. The overarching theme for the Second Sunday of Easter is the celebration of this
presence in several manifestations.
While we might seek some obvious, tangible manifestation, each reading speaks of the presence of Christ in a
way that we would not expect Christ to be present. He is there in the very throes of sickness, in fear and
doubt, in the celebration of the liturgy. These presences challenge us to go beneath appearances, beneath the
mundane and banal of life, and there discover the risen Lord in personal mystical experience, in the ministry
of the believing community, and in the transformative possibilities of the liturgy.
Experiences of the Risen Lord are not reserved for extraordinarily holy people. Any one of us can be invited
into a deep personal encounter when we lest expect it, in the most unlikely places, with effects that
overwhelm us. In fact, the Risen Christ is always just around the next corner, eager to enter our lives with the
transforming power of the resurrection. Being part of a community of believers in prayer can be one of the
most profound religious experiences. It not only transforms the present, but it also entrusts us with a vision of
what is yet to be, an eschatological hope for a glorious future.

BAPTISM:
We welcome Savanna, daughter
of Maria Melissa and Dean
Lazzara
into our Parish family this
weekend. Her parents, godparents,
along with parishioners will
support Savanna in her faith
journey.
ANZAC Day Mass: Monday, 25th April: 9.30am,
St. Mary’s, Robinvale.
# Mass next week ~

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

FINANCES
Presbytery: $1176
Parish: $758

The Australian Catholic Bishops Conference
Prayer for Peace and Justice in Ukraine
God of peace
and justice,
who change the
hardened heart
and break the
power of
violence,
we entrust the
people of
Ukraine to you.
Protect them in this time of peril;
let them know not death but life, not slavery
but freedom.
You are Father of all;
we are brothers and sisters.
Give us the strength to live that truth in love,
choosing peace not war.
Through Christ our Lord. Amen.

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.

DIVINE MERCY SUNDAY

First Reading Acts 5:12-16
A reading from the Acts of the Apostles
The faithful all used to meet by common consent in
the Portico of Solomon. No one else ever dared to
join them, but the people were loud in their praise and
the numbers of men and women who came to believe
in the Lord increased steadily. So many signs and
wonders were worked among the people at the hands
of the apostles that the sick were even taken out into
the streets and laid on beds and sleeping-mats in the
hope that at least the shadow of Peter might fall
across some of them as he went past. People even
came crowding in from the towns round
about Jerusalem, bringing with them their sick and
those tormented by unclean spirits, and all of them
were cured.
The Word of the Lord. All: Thanks be to God.
Responsorial Psalm Ps 117:2-4. 22-27. R. v.1
(R.) Give thanks to the Lord for he is good,
his love is everlasting.
1. Let the sons of Israel say:
‘His love has no end.’
Let the sons of Aaron say:
‘His love has no end.’
Let those who fear the Lord say:
‘His love has no end.’ (R.)
2. The stone which the builders rejected
has become the corner stone.
This is the work of the Lord,
a marvel in our eyes.
This day was made by the Lord;
we rejoice and are glad. (R.)
3. O Lord, grant us salvation;
O Lord grant success.
Blessed in the name of the Lord
is he who comes.
We bless you from the house of the Lord;
the true God is our light. (R.)

Second Reading
Rv 1:9-13, 17-19
A reading from the book of the Apocalypse
My name is John, and through our union in Jesus I
am your brother and share your sufferings, your
kingdom, and all you endure. I was on the island
of Patmos for having preached God’s word and
witnessed for Jesus; it was the Lord’s day and the
Spirit possessed me, and I heard a voice behind me,
shouting like a trumpet, ‘Write down all that you see
in a book.’ I turned round to see who had spoken to
me, and when I turned I saw seven golden lampstands and, surrounded by them, a figure like a Son
of man, dressed in a long robe tied at the waist with a
golden girdle.

When I saw him, I fell in a dead faint at his feet, but
he touched me with his right hand and said, ‘Do not
be afraid; it is I, the First and the Last; I am the Living
One. I was dead and now I am to live for ever and
ever, and I hold the keys of death and of the
underworld. Now write down all that you see of
present happenings and things that are still to come.’
The Word of the Lord. All: Thanks be to God.
Gospel Acclamation
Alleluia, alleluia! You believe in me, Thomas,
because you have seen me; happy those who have
not seen me, but still believe! Alleluia!
Gospel
Jn 20:19-31
A reading from the holy Gospel according to John
In the evening of that same day, the first day of the
week, the doors were closed in the room where the
disciples were, for fear of the Jews. Jesus came and
stood among them. He said to them, ‘Peace be with
you,’ and showed them his hands and his side. The
disciples were filled with joy when they saw the Lord,
and he said to them again, ‘Peace be with you.
‘As the Father sent me,
so am I sending you.’
After saying this he breathed on them and said:
‘Receive the Holy Spirit.
For those whose sins you forgive,
they are forgiven;
for those whose sins you retain,
they are retained.’
Thomas, called the Twin, who was one of the Twelve,
was not with them when Jesus came. When the
disciples said, ‘We have seen the Lord’, he
answered, ‘Unless I see the holes that the nails made
in his hands and can put my finger into the holes they
made, and unless I can put my hand into his side, I
refuse to believe.’ Eight days later the disciples were
in the house again and Thomas was with them. The
doors were closed, but Jesus came in and stood
among them. ‘Peace be with you’ he said. Then he
spoke to Thomas, ‘Put your finger here; look, here
are my hands. Give me your hand; put it into my side.
Doubt no longer but believe.’ Thomas replied, ‘My
Lord and my God!’ Jesus said to him:
‘You believe because you can see me.
Happy are those who have not seen and yet
believe.’
There were many other signs that Jesus worked and
the disciples saw, but they are not recorded in this
book. These are recorded so that you may believe
that Jesus is the Christ, the Son of God, and that
believing this you may have life through his name.
The Gospel of the Lord
All: Praise to you Lord Jesus Christ

