ST MARY’S PARISH, ROBINVALE
Incorporating St Patrick’s Manangatang
Year C Saturday 12th and Sunday 13th August, 2022
Twentieth 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
Parish Administrator

Please remember these people in our prayers

Fr Anthony Nagothu

Recent Deaths:

Visiting Priests:
Fr Matthew Thomas &

Anniversaries:
Raffaele Bulzomi; Myra Leahy; Bernie Nolan; Mollie Cooke;
Marian Frost; John Jackson; Harry Carr; Bert Knight
Sick:
Rowena Nolan; Sam Giampaolo; Gai Thi Tran;
Louise Manna; Therese Cummins; Carmela Garreffa;
Sue Shields; Pat DeLuca (senior); Mary DeLuca; Amelia Spataro;

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

Local News:


Mass this weekend:
6pm Saturday in Robinvale
9am Sunday in Manangatang.



Please note there is now only one Mass
each weekend in Robinvale ~ at 6pm
Saturday evenings.



Confirmation and First Eucharist
candidates are invited to walk in with
Father Anthony at the start of each Mass
@ 6pm and also process out at the end
with him.



Manangatang parishioners are
thrilled with their recently
installed PowerPoint facility.
They are finding it very easy to
use for their Masses.



Masses next weekend
6pm Saturday in Robinvale
9am Sunday in Manangatang.

Manangatang

Rosters

Reader

Reena Zebi

Prayers of the Faithful

Mariya Jose

Offertory

Dianne Pook

REFLECTION by Dianne Bergant CSA
As disciples we commit ourselves to values and principles that are not always cherished by
others. We can be misunderstood for our beliefs, even ridiculed. Our lives may be a reproach to
those who do not share our aspirations. There may be times when we must stand in opposition to
others. All of this tends to alienate us. It could even place us at enmity with those whom we love.
Yet, if we are genuinely committed, we realise that there is also a price to pay if we are not
faithful. It is very difficult to live with ourselves when we disregard our deepest convictions and
ignore the promptings of God that we experience within ourselves. As difficult as a life of faith
may be, we know that it is the only way to live in this world.
Faced with the cost of discipleship we are brought to the realisation that, by ourselves, we do not
have the necessary resources. We need assistance. Like Jeremiah, we might find that this aid will
come from places we may have never expected. The real support and assistance that we get is
from Jesus who came to set the world and our hearts on fire. Paul assures us that there is a vast
throng cheering us on as we run the race of discipleship. They are not merely spectators; they
have already run or are still running their own race. We are not alone in our commitment, in our
struggle. There are many witnesses, many examples for us to follow.

FINANCES
Presbytery: 384.00
Parish: 217.30

15 candidates and their parents participated in
the Preparation Day for Reconciliation and First
Eucharist last Sunday in the Church Narthex.

Ca nhập lễ
Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
xin thương xem nhìn đến
gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu.
Một ngày tại khuôn viên thánh điện
quý hơn cả ngàn ngày.
Bài đọc 1
Mẹ sinh con ra làm gì, để cho người ta chống đối, cho
cả nước gây gổ với con ?
Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
4 Hồi ấy, các thủ lãnh thưa với vua Xít-ki-gia-hu :
“Xin ngài cho giết Giê-rê-mi-a đi, vì những luận điệu
của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong
thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người
ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai
hoạ.” 5 Vua Xít-ki-gia-hu nói : “Đây ông ta đang ở
trong tay các ngươi ; nhà vua cũng chẳng có thể làm
gì trái ý các ngươi được.” 6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi
-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử
Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng
thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có
nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu.

Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
18
Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !
Đ.
Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
Bài đọc 2
Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho
ta.
Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

1 Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân
chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta
hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc
mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho
ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và
kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui
dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá,
8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai
rằng : 9 “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những
Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam
người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như
Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. 4 Quả thật,
chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh
trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống
nữa.” 10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người trả đến mức đổ máu đâu.
Cút rằng : “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây,
đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông
Tung hô Tin Mừng
chết mất.”
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì
nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. HaĐáp ca
lê-lui-a.
Đ.
Tin Mừng
Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự
chia rẽ.
2
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy
đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước
Đ.
mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một
Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao
cho đến khi việc này hoàn tất !
3
Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba
chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau :
Đ.
cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ
Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng
4
chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
Ca hiệp lễ
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Chúa luôn luôn từ ái một niềm,
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào Chúa.
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
Đ.

Twentieth Sunday in Ordinary Time Year C
FIRST READING
Jer 38:4-6. 8-10
A reading from the prophet Jeremiah
You bore me to be a man of strife for the whole
world.
The king’s leading men spoke to the king. ‘Let
Jeremiah be put to death: he is unquestionably
disheartening the remaining soldiers in the city,
and all the people too, by talking like this. The
fellow does not have the welfare of this people at
heart so much as its ruin.’ ‘He is in your hands
as you know,’ King Zedekiah answered ‘for the
king is powerless against you.’ So they took
Jeremiah and threw him into the well of Prince
Malchiah in the Court of the Guard, letting him
down with ropes. There was no water in the well,
only mud, and into the mud Jeremiah sank.
Ebed-melech came out from the palace and
spoke to the king. ‘My lord king,’ he said, ‘these
men have done a wicked thing by treating the
prophet Jeremiah like this: they have thrown him
into the well where he will die.’ At this the king
gave Ebed-melech the Cushite the following
order: ‘Take three men with you from here and
pull the prophet Jeremiah out of the well before
he dies.’
The word of the Lord Thanks be to God
RESPONSORIAL PSALM
Ps 39:2-4. 18. R. v.14
Lord, come to my aid!
I waited, I waited for the Lord
and he stooped down to me;
he heard my cry.
Lord, come to my aid!
He drew me from the deadly pit,
from the miry clay.
He set my feet upon a rock
and made my footsteps firm.
Lord, come to my aid!
He put a new song into my mouth,
praise of our God.
Many shall see and fear
and shall trust in the Lord.
Lord, come to my aid!
As for me, wretched and poor,
the Lord thinks of me.
You are my rescuer, my help,
O God, do not delay!
Lord, come to my aid!
SECOND READING
Heb 12:1-4
A reading from the letter to the Hebrews
Let us bear patiently the struggle placed upon
us.
With so many witnesses in a great cloud on every

side of us, we too, then, should throw off
everything that hinders us, especially the sin that
clings so easily, and keep running steadily in the
race we have started. Let us not lose sight of
Jesus, who leads us in our faith and brings it to
perfection: for the sake of the joy which was still
in the future, he endured the cross, disregarding
the shamefulness of it, and from now on has
taken his place at the right of God’s throne.
Think of the way he stood such opposition from
sinners and then you will not give up for want of
courage. In the fight against sin, you have not yet
had to keep fighting to the point of death.
The word of the Lord Thanks be to God
GOSPEL ACCLAMATION
Jn 10:27
Alleluia, alleluia!
My sheep listen to my voice, says the Lord;
I know them, and they follow me.
Alleluia!
GOSPEL
Lk 12:49-53
A reading from the holy Gospel according to Luke
I have come not to give peace, but discord.
Jesus said to his disciples: ‘I have come to bring
fire to the earth, and how I wish it were blazing
already! There is a baptism I must still receive,
and how great is my distress till it is over!
‘Do you suppose that I am here to bring peace on
earth? No, I tell you, but rather division. For from
now on a household of five will be divided: three
against two and two against three; the father
divided against the son, son against father,
mother against daughter, daughter against
mother, mother-in-law against daughter-in-law,
daughter-in-law against mother-in-law.’
The Gospel of the Lord Praise to you, Lord
Jesus Christ
COMMUNION ANTIPHON
Jn 6:51-52
I am the living bread that came down from
heaven, says the Lord.
Whoever eats of this bread will live for ever.

