ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C Saturday 30th and Sunday 31st July 2022

Eighteenth Sunday in Ordinary Time 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
Fr Anthony Nagothu

Recent Deaths:

Visiting Priests:
Anniversaries:
Nella Arbace (Gallo); Phillip Templeton; Bill Carroll;
Angelo Giofrelle; Max Wilkinson; William Nolen; Marjorie Cole;
Frank Carr; Louie Cordoma
Sick:
Rowena Nolan; Sam Giampaolo; Gai Thi Tran;
Louise Manna; Therese Cummins; Carmela Garreffa;
Sue Shields; Pat DeLuca (senior); Mary DeLuca;

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

Local News:


Mass this weekend is 6pm Saturday in Robinvale
9am Sunday~Manangatang



Confirmation Preparation Day went smoothly last Sunday. Students enthusiastically participated in
the planned program. Parents were a great support on the day.



Parishioners are encouraged keep an eye out for their Confirmation banner which will be shared
soon.



Apparently some students have already completed 1 of the 4 workbooks that they do at home with
their family. They will then bring this to Mass to share with Father Anthony or a Sacramental Team
Leader.



Families who have a child ready for Reconciliation & First Eucharist still have this Saturday (30th
July) well as next Saturday (6th August) to register.



Preparation Day for Reconciliation & First Eucharist is Sunday 7th August. Registration Forms are
on the big table at church. Please allow a few minutes to complete the form before Mass commences.



Masses next weekend: 6pm Saturday~Robinvale
9am Sunday~Manangatang

ROSTER
Monthly Roster
Week 1 6th & 7th August

Robinvale
6pm Sat. Vigil Mass

Week 2 13th & 14th August

6pm Sat. Vigil Mass
9am Sunday Mass

Week 3 20th & 21st August

6pm Sat. Vigil Mass

Week 4 27th & 28th August

6pm Sat. Vigil Mass

Manangatang

Fr Anthony Nagothu
9:00am Sunday
Lay Led

Fr Anthony Nagothu
Fr Anthony Nagothu

9:00am Sunday

Fr Anthony Nagothu

Lay Led
Week 5

6pm Sat. Vigil Mass

Fr Anthony Nagothu

Stop Talking to Yourself!
Conversation is what makes us human: we are word animals. Anyone who has been in hospital
for some time knows that it is the lack of conversation which starts to tell. We need mouth to
mouth resuscitation.
Did you notice in today’s Gospel that the rich landowner is constantly murmuring to himself.
He poses questions which he answers. He is so bound up with his possessions that there is no
room in his life for real conversation with people or with God.
In muttering to himself, the rich man was becoming dehumanised and in danger that at the
moment of death, he could find himself monologuing for all eternity, and that is a Hellish
existence. He, and we, need to learn the language of Heaven and we begin that on earth.
There are two partners of conversation we need: With God we call it prayer. The Our Father is
the conversation of the children of God with their heavenly Father. With other people, real
dialogue might reveal something about them such that we need to respond wholeheartedly.
And then, draw closer to Our Lady who was the greatest conversation partner with God: ‘Be it
done unto me according to Thy word.’ She is constantly trying to draw us into her conversation
with God.
We could pause for a moment to ask Our Lady to help us to learn and practise the language of
Heaven: ‘now, and at the hour of our death.’ Amen.

FINANCES
Presbytery: $279.00
Parish: $173.30

Manangatang

Rosters

Reader

Lisa Zanker

Prayers of the Faithful

Marg Carroll

Offertory

Diane Pook

We welcome Jovi Don Davoli, son of Jonathan
and Belinda into our Parish family this weekend.
His parents, godparents, Cameron and Emma,
along with parishioners, will support Jovi Don in
his faith journey.

Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
Ca nhập lễ
Tv 69,2.6
Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
Ngài là Đấng phù trợ,
là Đấng giải thoát con,
muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.
Bài đọc 1
Gv 1,2 ; 2,21-23
Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và
bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời ?
Bài trích sách Giảng viên.
1 2 Ông Cô-he-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Phù
vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.
2 21 “Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu
biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao
sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì
hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại
hoạ. 22 Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối
bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh
mặt trời ?
23 “Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau
khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền ! Ngay cả ban
đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy
cũng chỉ là phù vân !”
Đáp ca
Tv 89,3-4.5-6.12-13.14 và 17 (Đ. c.1)
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
3Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phán bảo : “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi
đi !”4Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi !
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
5Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
như cỏ đồng trổi mọc ban mai,6nở hoa vươn mạnh sớm
ngày,
chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
12Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.13Lạy Chúa, xin trở
lại ! Ngài đợi đến bao giờ ?
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
14Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình
Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.17Xin cho chúng con
được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm.
Đ.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Bài đọc 2
Cl 3,1-5.9-11
Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi
Đức Ki-tô đang ngự.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-

lô-xê.
1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức
Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi
Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em
hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ
đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy,
anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang
tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được
xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh
quang.
5 Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới
trong con người anh em : ấy là gian dâm, ô uế, đam mê,
ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ
ngẫu tượng.
9 Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con
người cũ với những hành vi của nó rồi, 10 và anh em đã
mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới
theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông
hiểu. 11 Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Dothái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do,
nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.
Tung hô Tin Mừng
Mt 5,3
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Lc 12,13-21
Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su
rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài
cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm
người xử kiện hay người chia gia tài cho các
anh ?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng,
phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư
giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải
đâu.”
16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà
phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới
nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu
mà tích trữ hoa mầu !’ 18 Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ
làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái
lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào
đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê
hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn
uống vui chơi cho đã !’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông
ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng
ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay
ai ?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không
lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng
như thế đó.”
Ca hiệp lễ
Kn 16,20
Lạy Chúa,
Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời,
bánh có đủ mọi mùi thơm ngon
và mọi hương vị ngọt ngào.

EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME YEAR C revealed in all your glory with him.
That is why you must kill everything in you that
FIRST READING
belongs only to earthly life: fornication, impurity,
Eccl 1:2; 2:21-23
guilty passion, evil desires and especially greed,
A reading from the book of Ecclesiastes
which is the same thing as worshipping a false
What do people gain by all their work?
god; and never tell each other lies. You have
Vanity of vanities, the Preacher says. Vanity of
stripped off your old behaviour with your old self,
vanities. All is vanity!
and you have put on a new self which will
For so it is that a man who has laboured wisely, progress towards true knowledge the more it is
skilfully and successfully must leave what is his renewed in the image of its creator; and in that
own to someone who has not toiled for it at all.
image there is no room for distinction between
This, too, is vanity and great injustice; for what
Greek and Jew, between the circumcised or the
does he gain for all the toil and strain that he has uncircumcised, or between barbarian and
undergone under the sun? What of all his
Scythian, slave and free man. There is only
laborious days, his cares of office, his restless
Christ: he is everything and he is in everything.
nights? This, too, is vanity.
The word of the Lord Thanks be to God
The word of the Lord Thanks be to God
GOSPEL ACCLAMATION
RESPONSORIAL PSALM
Mt 5:3
Ps 89:3-6. 12-14. 17. R. v.1
Alleluia, alleluia!
In every age, O Lord, you have been our
Happy the poor in spirit;
refuge.
the kingdom of heaven is theirs!
You turn men back into dust
Alleluia!
and say: ‘Go back, sons of men.’
To your eyes a thousand years
GOSPEL
are like yesterday, come and gone,
Lk 12:13-21
no more than a watch in the night.
A reading from the holy Gospel according to Luke
In every age, O Lord, you have been our
To whom will all this wealth of yours go?
refuge.
A man in the crowd said to Jesus, ‘Master, tell
You sweep men away like a dream,
my brother to give me a share of our inheritance.’
like grass which springs up in the morning.
‘My friend,’ he replied, ‘who appointed me your
In the morning it springs up and flowers:
judge, or the arbitrator of your claims?’ Then he
by evening it withers and fades.
said to them, ‘Watch, and be on your guard
In every age, O Lord, you have been our
against avarice of any kind, for a man’s life is not
refuge.
made secure by what he owns, even when he has
Make us know the shortness of our life
more than he needs.’
that we may gain wisdom of heart.
Then he told them a parable: ‘There was once a
Lord, relent! Is your anger for ever?
rich man who, having had a good harvest from
Show pity to your servants.
his land, thought to himself, “What am I to do? I
In every age, O Lord, you have been our
have not enough room to store my crops.” Then
refuge.
he said, “This is what I will do; I will pull down
In the morning, fill us with your love;
my barns and build bigger ones, and store all my
we shall exult and rejoice all our days.
grain and my goods in them, and I will say to my
Let the favour of the Lord be upon us:
soul: My soul, you have plenty of good things laid
give success to the work of our hands.
by for many years to come; take things easy, eat,
In every age, O Lord, you have been our
drink, have a good time.” But God said to him,
refuge.
“Fool! This very night the demand will be made
for your soul; and this hoard of yours, whose will
SECOND READING
it be then?” So it is when a man stores up
Col 3:1-5, 9-11
treasure for himself in place of making himself
A reading from the letter of St Paul to the
rich in the sight of God.’
Colossians
The Gospel of the Lord Praise to you, Lord
Seek the things that are above where Christ is.
Jesus Christ
Since you have been brought back to true life
with Christ, you must look for the things that are COMMUNION ANTIPHON
in heaven, where Christ is, sitting at God’s right Jn 6:35
hand. Let your thoughts be on heavenly things,
I am the bread of life, says the Lord;
not on the things that are on the earth, because whoever comes to me will not hunger
you have died, and now the life you have is
and whoever believes in me will not thirst.
hidden with Christ in God. But when Christ is
revealed – and he is your life – you too will be

