Ministry of the Priests of the Sacred Heart (SCJ)
7963 S. 116TH STREET · FRANKLIN, WI
414-425-1114 · Fax 414-425-2527
www.stmoftours.org
Email: parish@stmoftours.org
Mass time:
Daily - 8am;
Tudor Oaks - 9:30am first 3 Wednesdays
Saturday - 4pm;
Sunday - 8:30 & 10:30am - English; 12:30pm - Vietnamese
Holy Days - 8am - English; 6:30pm - Bilingual

OCTOBER 28, 2018
Our Mission Statement
St. Martin of Tours is a vibrant,
welcoming Roman Catholic Community,
accepting the call and challenge of
Jesus through the guidance of the
Holy Spirit.

We commit ourselves to the Word of
God through Eucharistic worship,
lifelong Catholic education and
formation, and works of justice and
stewardship.
Following the example of our patron
saint, Martin of Tours, we proclaim the
Kingdom of God through our generosity,
love, and service to one another and our
neighbors.

Welcome to
St. Martin of Tours Parish
We are happy you decided to worship
with us. If you are visiting just for
today, we pray God will be with you
on your journey. If you are seeking a
church home, we would be happy to
welcome you into our parish community.
If you are interested in joining our
parish family, please call the
parish office.

2018 Women of Christ Conference
The 10th annual WOMEN OF CHRIST® CONFERENCE will be
November 3, 2018, at Washington County Fair Park, West Bend. This
year’s theme is Take Courage...Be the Light. Conference begins with
8:15 Mass celebrated by Archbishop Jerome Listecki. Speakers include
Scott Hahn, Sisters of Life, Crystalina Evert, and Fr. Philip Schumaker.
Confession and adoration available all day. Group (5+) and online
discounts apply. To join a group for the discount, mail your name,
email address, home address, home parish, county, phone number and
lunch preference (ham, turkey or veggie sub) and $35 check (payable
to Mary Forecki), to Mary Forecki (Women of Christ Parish Liaison-St.
Mary Parish), 6159 S 121st St, Hales Corners, 53130. Or, register
online at womenofchrist.net, call 262-384-8414,
email-womenofchrist@gmail.com.

St. Mary’s Young at Heart
This is your invitation to join St. Mary’s Young at Heart as they
wind-down their 2018 travel calendar!
· Wednesday, November 21st “Holiday Inn” at the Marriott
Lincolnshire.
· Thursday, December 13th our annual Christmas Lunch at Tuckaway
Country Club!
Dates are filling quickly so do not delay calling for details ~ Polly
Oldenburg directly at 262-894-6450.

Aluminum Cans
Drop in the fence area by the blue shed in the parking lot at any time.
Money for the cans is used to help the parish. Thank you and keep the
cans coming!

Calendar Raffle drawings on:
10/15/18 - Marge McGinn - $25
10/17/18 - Kathleen Wisniewski - $25
10/19/18 - Carlos & Andrea Nanez - $25
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Baptism – Three month preparation for children
of registered parishioners. Adults are asked to
complete the RCIA.
First Eucharist – Second graders prepare the
entire year to receive their First Eucharist in
spring. Adults are asked to complete the RCIA.
Reconciliation – Saturdays 3 to 3:40pm, or by
appointment.
Confirmation – High School Juniors prepare
the entire year for Confirmation in spring.
Adults are asked to complete the RCIA.
Marriage – Six month preparation period for
registered parishioners. A date will be set after
your first appointment.
Holy Orders – Please contact any member of
the Pastoral Staff.
Anointing of the Sick – We welcome the
opportunity to visit sick, homebound or
hospitalized parishioners.
PARISH STAFF
office hours - 8am-4pm - Monday-Friday
Pastor
Fr. Terence Langley, SCJ .......................414-209-7677
Associate Pastor
Fr. Joseph Quang Tran, SCJ.
....................................................................................................... .414-209-7676
Deacon
Dn. Linh Bruno Nguyen and
Dn. Chuck Schneider
SCJ Vocation Office
414-427-4279 or 800-609-5559
www.scjvocation.org
Pastoral Associate
Br. Duane Lemke, SCJ
Music Director
Mary MacDonald
Parish/School Bookkeeper
Gail Benke ................................................................... 414-209-7682
Christian Formation Director
Michelle Kreuser.................................................. 414-209-7684
Administrative Assistant
Diane Winkowski............................................... 414-209-7678
School Principal
Robb Beckmann ....................................................414-209-7674
School Office Manager
Sherry Marino .........................................................414-209-7673
Custodians
Tom Breeden .............................................................414-209-7680
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Intentions & Readings
Monday, October 29th - Chapel
Eph 4:32-5:8; Ps 1:1-2, 3, 4 and 6;
Lk 13:10-17
8:00 am † Eleanor Krejci - Tracy Miller
Tuesday, October 30th - Chapel
Eph 5:21-33 or 5:2a, 25-32; Ps 128:1-2, 3,
4-5; Lk 13:18-21
8:00 am † Virginia Wojciechowski - Family
Wednesday, October 31st - Chapel
Eph 6:1-9; Ps 145:10-11, 12-13ab, 13cd-14;
Lk 13:22-30
Halloween
8:00 am † Eleanor Loomis - Family
Thursday, November 1st - Church
Rv 7:2-4, 9-14; Ps 24:1-2, 3-4, 5-6;
1 Jn 3:1-3; Mt 5:1-12a
All Saints (holy day of obligation)
8:00 am † Cindy Schneider - Agnes Waterman
6:30 pm † Bob and Dorothy Mayer Dan and Jill
Friday, November 2nd - Chapel
Wis 3:1-9; Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6; Rom 5:5-11
or Rom 6:3-9; Jn 6:37-40
All Souls
8:00 am † Fran Peternell - Family
Saturday, November 3rd
Phil 1:18b-26; Ps 42:2, 3, 5cdef; Lk 14:1, 7-11
St. Martin de Porres, Religious
4:00 pm † Dennis Wallace - Family
Sunday, November 4th
Dt 6:2-6; Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51;
Heb 7:23-28; Mk 12:28b-34
8:30 am † Thomas Jendusa, Sr. - Family
10:30 am † All Parishioners Living and Dead
12:30 pm †

Saturday, November 3rd
4:00pm - Lector: Mario Hernandez
Ministers of Hospitality:
Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz, Ramona Bosch,
Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb
Sunday, November 4th - Thirty-first Sunday in Ordinary Time
National Vocation Awareness Week
8:30 am - Lector: Peter Schmidt
Ministers of Hospitality:
Bill & Ginny Serchen, Lynette Blaser, Rick Slama,
Tim Duellman, Joan Sell
10:30 am - Lector: Religious Ed Children
Ministers of Hospitality:
Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Kathy David,
John & Diane Winkowski

Human Concerns Fall Drive
In the spirit of our patron saint, Martin of Tours, Human Concerns is
sponsoring a collection for Mental Health America of Wisconsin. This
organization supports people in improving their mental health, knowing
when and where to seek treatment, and preventing suicide. We are
collecting laundry and cleaning supplies; personal hygiene items for all
ages; $25 grocery store (or Walmart) gift cards; and writing/art
supplies (journal, coloring books, drawing paper, pencils, colored
pencils, crayons, pens, markers). Look for the table with the Mental
Health America sign in the hallway the weekends of Oct. 27-28,
Nov. 3-4 and 10-11. Your support is greatly appreciated.

Sanctuary Lamp Intentions
If you would like to sponsor a sanctuary lamp for $40 for one month for
your special intention, contact the parish office or place your request in
an envelope in the collection basket to Diane Winkowski’s attention.
Your intention will be published the first Sunday of the month.

Holy Days of Obligation Schedule Change
We are making changes to our Holy Day schedule. Starting with All
Saints Day on Thursday, November 1 masses will be at 8am in
English and 6:30pm bilingual, there will be no 8pm mass in Vietnamese.
You will also find the mass schedule on the bulletin cover.

Born to Eternal Life
Please remember in your
prayers
Joan LaBarr

St. Francis de Sales said:
“The bed of the sick is an
altar of sacrifice.”

Liz Beihoff; Ron & Grace Belair; George Bemis; Pat Boyer; William Burch; Aiden Busch;
Dolores Capocci; Brian Connelly; Sheri Coulter; Ken Deehr; Robin & Sue Ditsworth;
Ken & Pat Friedewald; Lori Graham; Jan Grant; Pearl Hauser; Joseph Heil; Val Herkowski;
Hannah Hiegel; Carol Holterman; Thomas Huckstorf; Arline Jasinski; Duane Johnson; Frank Kalivoda;
Joseph Kathrein; Sandra Kazmarek; Calvin Kindler; Richard Klein; Don & David LaCombe; Judy Lauber;
Melissa Leighton; Mary Leinonen; Fulton & Theodore Mantoan; Janis & Laurie Mayer; Donna Melka;
Colleen Mitchell; Chris Mulloy; Addison Myles; Eileen Nowicki; Janet Parker; Eileen Poblocki;
Theresa Raduege; Bruce Rebholz; Patti Reikowski; Glenn Richlen; Sam & Theresa Ricco; Nancy Rohde; Karen Rueth;
Nathan Scherer; John Schlintz; Gene Schwartz; Terri Sollazo; John Srok; Mike Theys; Henry Thomsen; Judy Trimborn;
Claudette Warnke; Agnes Waterman; Beverly Wilkowiak; Dolores Zaeske; Vanessa Zelazny; Rosalie Zilvitis; Helen Zunk
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Christ Child Society
The Milwaukee Chapter of the Christ Child Society is
an all-volunteer non-profit organization, celebrating
70 years in Milwaukee. It serves children by
providing more than 2,000 baby layettes; 1,000 My
Stuff Bags for children entering foster care; monthly
Second Saturday events for children and mothers;
tutoring; library services; vision screening; and more.
For more information or how you can become a
member, contact CCS parish member, Barbara
Lauby, 414-427-6341 or laubyb@wi.rr.com. Our
website - www.christchildmilwaukee.org
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63rd Annual Spaghetti with the Sisters
Sunday November 4, 11:30am – 5pm
St. Joan Antida High School, 1341 N Cass St.
Tickets - $10/adults, $9/seniors, $8/SJA alumnae,
$7/children ages 4-12, and FREE for children 0-3.
Walk-ins welcome! Questions, call (414) 274-4728.
For pre-sale and carryout orders,
visit: www.saintjoanantida.org/spaghetti
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The Call and
Challenge
by Pat Boyer
DID JESUS WANT A NEW RELIGION?
Recently this was a question that ran through my
tiny brain. Jesus was raised and practiced as a
Jew. He frequently cited the Jewish Bible (the Old
Testament). He was even a scholar of the Bible.
Now there is no doubt that Jesus was very
critical of the Pharisees, Sadducees, Sanhedrin
and the High priests. Despite his criticism Jesus did
not say these groups should be eliminated. These
groups were also not the only leaders of the
Jewish faith in Jesus’s time. Synagogues in towns
had rabbis. (By the way, I am betting Jesus would
also be very critical of many leaders of what has
ended up being the “new” religion, Christianity.)
For many when Jesus said, “you are Peter and
upon this rock I will build my church” [Matthew 16:18]
they feel this is Jesus saying there should be a new
religion. The problem is how the Gospels were
translated.
The earliest known copies of the Gospels were
written in Greek. Some scholars argue the
Gospels must have originally been written in
Aramaic, Jesus’s spoken language but no written
Gospels have ever been found in Aramaic. The
Gospels certainly were oral traditions, most likely
in Aramaic that was finally written down. In
Jesus’s day Israelites were also familiar with the
Latin of the ruling Romans and with Greek, the
business language of the region. Oh, and how
about Hebrew? In Jesus time that was the
language used in the synagogues, in the Temple
and in prayer. It was like Latin was to us before
Vatican II.
So in the Greek of the early Gospels Peter’s
name came from Petros meaning stone. Most of us
already heard that. The word that has been
translated as church in English was the Greek word
“ekklesia” which means an assembly or a
congregation. In Jesus’s time the Pharisees and
Sadducees were separate congregations but not
separate religions.
The congregations led by Peter and Paul in the
first century were still Jewish. In time there were
discussions about how the Gentiles fit in and should
they follow strict Jewish law. Eventually Christians
became a much different sect and a separate
religion. Because Jesus criticized some Jews, the
Orthodox Jews shunned Christians. This helped
drive Christians to become a separate religion
much different from Judaism.
The word church as religion or a building didn’t
appear in Germanic languages until almost 1,000
years after Christ.

Our Online Church Directory Needs You!
We have a NEW online directory with Instant Church Directory.
Go to members.InstantChurchDirectory.com and follow the prompts
under “Sign In” to “Create a login now.” You will need to use your
email as listed in our directory to create a log-in the first time. There is
a free mobile app at the Apple® App in iTunes®, Google Play™ and
Amazon Fire. Search for “Instant Church Directory” for the download.
We need your photo in our directory and we aren’t putting you through
a sitting or sale! Go to the link on the parish website under Photos Instant Church Directory and upload a picture, casual or formal!
Questions, contact the parish office.

Parish Calendar - 2018
Oct 30 - 6:30pm - Choir Rehearsal
Oct 31 - Halloween
3pm - Grief Support Group
Nov 1 - All Saints Day
Nov 3/4 - Human Concerns Fall Collection
Daylight Saving Time Ends
Nov 4 - 9am - Life Teen Session
9:30am - Christian Women Breakfast
Nov 5 - 6:15pm - Religious Ed Classes
Nov 6 - Election Day
8:45am - Church Cleaning
6:30pm - Choir Rehearsal
Nov 7 - 3pm - Grief Support Group
7pm - Service of Remembrance
Nov 8 - 6:30pm - Choir Rehearsal
Nov 9 - 3:15pm - Student Council Lock-in
Nov 10/11 - Human Concerns Fall Collection
Veterans Day
Nov 10 - 5pm - All You Can Eat Dinner
Nov 11 - 1:30pm - Immigration Talk
Nov 12 - 6:15pm - Religious Ed Classes
Nov 13 - 6:30pm - Choir Rehearsal
Nov 14 - 3pm - Grief Support Group
6pm - Prayer Shawl Ministry
Nov 15 - 7pm - Human Concerns Meeting
Nov 17/18 - Egg Roll Sales
Nov 17 - 5pm - Bingo
Nov 18 - 9am - Life Teen Session
Nov 19 - 6:15pm - Religious Ed Classes
Nov 20 - 6:30pm - Choir Rehearsal
7pm - Finance
Nov 21 - 3pm - Grief Support Group
Nov 22 - Thanksgiving
Nov 23 - Black Friday - Parish & School Closed
Nov 27 - 6pm - Advent by Candlelight
6:30pm - Choir Rehearsal
Nov 28 - 3pm - Grief Support Group
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You, Your Family,
and Friends Are
cordially invited to
Our Service of
Remembrance
Because we believe the ties of friendship and
affection that knit us together throughout life
do not unravel at death, our annual Service
of Remembrance will be:
Wednesday, November 7, 2018 at 7pm
This is a special prayer service in honor of the
faithful departed of our community,
especially those who died between
October 1, 2017 through September 30,
2018.
We also invite you to remember anyone who
may have died some time ago. We
recognize losing a family member or friend is
painful, whether the loss is recent or not.
Please call the parish office to let us know
you plan to attend, 425-1114.

Bilingual Mass and Fiesta
Saturday, November 10, 4pm, St. Joseph Chapel, 1501 S. Layton Blvd. (Greenfield Ave. at 27th St.), Milwaukee
The School Sisters of St. Francis’ fiesta, offered with financial support from We Energies Foundation, is an annual celebration
on the sisters’ campus, St. Joseph Center. On Saturday, November 10, all are invited to a bilingual Mass at 4pm and Fiesta
from 5 to 7pm. Auxiliary Bishop James Schuerman will be the celebrant of the Mass, during which veterans and military
personnel on active duty will receive a special blessing on Veterans Day weekend. Jesús Villanueva will lead Coro Hispano
de Milwaukee and El Mariachi Juvenil Monarcas in song. Entertainment at the fiesta will be provided by Son Monarcas, a
Chicago ensemble that combines Afro-Mestizo genres of folk music with son, cumbia, jazz, and Indie soul music. Purchase
savory and sweet treats from Lopez Bakery and Restaurant. There will be raffles, lotería (Mexican-style bingo), free family
portraits, kids’ face painting, and a “Day of the Dead” art exhibit for an evening of laid-back socializing. Call Rosaura
Solano in Spanish or English at 414-385-5253 or rsolano@sssf.org. Free parking at St. Joseph Center lot at 29th and
Orchard Streets.

Qualified Charitable Distributions (QCD)
The Qualified Charitable Distributions (QCD) rules allow taxpayers to designate part of their Required Minimum Distributions
(RMD’s) from their Qualified Retirement Plan (IRA, SEP, Simple) as a QCD. A QCD must be paid directly from your
retirement account to a qualified charity, such as St. Martin of Tours. The amount of the QCD is excluded from your taxable
income. This may be especially beneficial for this and future years. Under the new tax law, the Standard Deduction has
doubled, e.g. to $24,000 for married couples filing joint. Many taxpayers who itemized in prior years will not have
enough deductions to exceed the new Standard Deduction to itemize. By using a QCD, you can make a charitable
contribution and have it excluded from your gross taxable income and thereby receive a tax benefit from your contribution
even though you use the Standard Deduction. For more information you can find a link on this topic on our website,
contact our bookkeeper, Gail Benke if you need assistance (414-209-7682), or contact your tax advisor.
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Thank You
Thank you to our parishioners who generously give to our Mass collections “for the needy.” We thought it might be nice to
share with you what one of our recent parish donations was made; right here in Milwaukee!
Ms. Cheryle Verish is the first grade teacher at an elementary school in Milwaukee. This MPS school is primarily a low-income
school and the students were in need of writing materials to help them “reflect and grow.” Through donorschoose.org our
parish was able to support the 21 students in Ms. Verish class by funding her Writing Activity Stations. Here is what Ms.
Verish wanted to share with all of our parishioners: “Oh wow, Michelle! A huge, heartfelt thank you to the wonderful
parishioners of St. Martin of Tours! You’ve brought tears to my eyes, and your kindness and support will go so far in helping
the 1st graders I teach. Our Meet and Greet with Families is coming up, and it’s going to be a joy to share how we’ve been
blessed. The supplies will be an enormous help, but the discussion and reflection we will have about how others in our
community reached out to help us learn and grow will be a wonderful lesson for the children and families, too. It will be a
great way for us to launch into how we too, can help make the world a better place, be practicing acts of kindness. I’m
sending a bug hug to you and all of your parishioners and look forward to sharing pictures of the children using the supplies.
Ms. Verish.”

Our world is often marked by pain, heartbreak, and loneliness. It can be difficult as
a 20 or 30 something to navigate, while
holding down a social life, relationships,
and work. But we believe life is a gift! At
Inheritance 2018, we invite you to step into
your inheritance as a son or daughter of
God, who loves you and has a plan for you.
Inherit the true, good, and beautiful life.
Join Brew City Catholic for an opportunity
to meet amazing people, to be inspired by
national and local speakers, and most of
all, to encounter Jesus in a powerful way.
It's going to be deep. It's going to be a
blast. It's going to be life-changing. We
hope you join us. Space is limited, register
soon at Inheritance2018.com

Volunteers Needed
Counters - do you like working with numbers, can use a calculator, are organized,
and available 2-3 hours every three weeks? If you can help please call Jean Rick,
414-425-6971 or Gail Benke, 414-209-7682.
Linens - we need people to wash the linens (purificators, towels, etc) used at mass.
Each person is assigned one month per year. Call the parish office if you can help.
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All 7th & 8th Graders are Invited to Shadow at
Catholic Memorial!
We invite all 7th and 8th graders to shadow a current CMH student
to see what a day as a Crusader is really like!
Experience classes, enjoy lunch and socialize with your future
classmates! You can request to shadow a student you know, or be
paired with someone with similar interests! To schedule a shadow
day visit www.catholicmemorial.net and click on
Admissions or call 262-542-7101 ext: 553.

Food Pantry Needs
Donations can be dropped in the bin in
the church hallway or parish office.
Please no canned vegetables, we have
an abundance!
Hours: Tuesday’s - 10am-noon;
2nd & 4th Thursday - 6-7pm
Baked beans
Oil
White Rice
Rice-A-Roni
Syrup
Cake Mixes
Evaporated Milk
Jelly
Sugar
Cereal-Rice & Corn
Salad Dressings
Canned Fruits
Ketchup & Mustard

Parish Stewardship of Treasure
07/01/18Oct YTD
Weekly donations: 10/21/18 10/21/18
Budget
Envelopes & Plate $ 13,718 $224,870
$240,070
R&M, Energy
$ 1,426 $ 13,478
$ 13,100
Total
$ 15,144 $238,348
$253,170
For Those in Need - $ 103
HOTROD - Debt retired May, 2018; contributions going to
capital projects - church LED lights,
sound system, repaving parking lot
Thank you for your generous donations!

Come in to Texas
Roadhouse in New
Berlin every Sunday with
your church bulletin and
we will donate 10% of
your food purchases back to that organization
each month! We want to welcome you to
enjoy a legendary meal with us!

Please do not use staples or tape to seal your envelopes
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Lời Chúa: Mc 10, 46-52 “Lạy Giêsu con vua Đavít, xin dủ lòng thương xót tôi!”
Tin Mừng hôm nay thuật lại một phép lạ lớn của Chúa Giêsu với việc chữa lành cho
anh mù được sáng mắt.
1. Bối cảnh:
Hôm ấy, Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem để dự lễ vượt qua. Con đường
chính lên Giêrusalem chạy xuyên qua Giêricô. Giêricô là thành phố cách Giêrusalem
khoảng 15 dặm. Vì gần đến lễ Vượt Qua nên trên đường đông ngẹt khách hành
hương.
Ngày hôm đó, chắc chắn có rất nhiều người đang nóng lòng chờ đợi một vị Rápbi rất
nổi tiếng sắp đi ngang qua thành
Giêricô, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu
là một Rápbi vừa nổi tiếng về sự thông
thái và cách giảng dạy thật mới lạ, vừa
nổi tiếng là người “nổi loạn”, là người
muốn “cải tổ luật pháp và phụng vụ
của Do thái”, theo như lời kết án của
các tư tế, luật sĩ và biệt phái.
2. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và

anh mù
Anh tên là Bartimê. Khi nghe được
nhiều tiếng cười nói, tiếng bước chân
người qua lại, anh dò hỏi xem có chuyện gì nhất là anh nghe nói có Chúa Giêsu sắp đi
ngang qua. Anh dã nắm bắt cơ hội để van xin Chúa Giêsu chữa cho anh được sáng
mắt. Lúc Chúa Giêsu xuất hiện, anh ta liền kêu to: “Lạy Giêsu con vua Đavít, xin dủ
lòng thương xót tôi!” Người ta nạt nộ anh, bắt anh phải im lặng. Nhưng anh không
nản lòng mà càng kêu lớn tiếng hơn nữa: “Lạy con vua Đavít, xin dủ lòng thương xót
tôi!”
Danh xưng “con vua Đavít” mà anh mù vừa kêu chính là tước hiệu chỉ về Đấng
Messia, tức là chính Chúa Giêsu. Chắc chắn Chúa Giêsu đã nghe biết nỗi lòng của
anh trước khi anh kêu xin. Ngài bảo mọi người rằng: “Hãy dẫn anh lại đây cho ta!”
Rồi ngay lập tức, Ngài đã chữa lành cho anh trước sự ngạc nhiên và thán phục của
mọi người.
3. Nhận thức:
Chúng ta nhận thấy tấm lòng bao dung của Chúa Giêsu đối với anh mù. Quả thật,
Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài luôn quan tâm, chăm sóc và cứu chữa
mọi người, nhất là những người tật nguyền đau khổ trong chúng ta.
Đức tin mãnh liệt và ước muốn tha thiết của anh mù mặc dù anh chưa biết hoàn toàn
về sứ mạng thực sự của Chúa Giêsu, nhưng chính đức tin và sự khiêm tốn nhìn nhận
bệnh tật của anh đã bù đắp lại cho sự khiếm khuyết này. Cũng vậy, nếu chúng ta thật
lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu thì Ngài sẽ sẵn sàng cứu giúp.
Rất có thể chúng ta đang bị mù quáng. Bởi vì, không ít lần, trong tương quan với
Chúa và tha nhân, chúng ta đã suy nghĩ, nói năng và hành xử giống như những người
mù, nhưng chúng ta lại không nhận ra điều đó và vẫn nghĩ rằng mình là người sáng
suốt. Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sự mù quáng của mình, biết
tin tưởng chạy đến kêu van Chúa để được Chúa chữa lành. Xin Chúa cứu chữa chúng
con! Amen
Trích suy niệm của Lưu Ly Thảo.

**********************************************************

Họp các Hội Đoàn, các Trưởng Ban Hội Chợ Tết (HCT) & HĐMV
Kính mời đại diện các Hội Đoàn, các Trưởng Ban HCT, và HĐMV hy sinh chút thời
gian ở lại tham dự cuộc họp với Cha QN sau Thánh Lễ CN hôm nay ngày 28 tháng
10, 2018.
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2018 · CHÚA NHẬT THỨ 30 MÙA THƯỜNG NIÊN B

Ý Cầu nguyện tháng 10:
-Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi
-Cầu cho việc truyền giáo được phát triển.

Chúa Nhật thứ 30 Mùa Thường Niên B
Ngày 28 tháng 10 Năm 2018
(Áo Xanh)
Thừa Tác Viên
Thánh Thể:

Lê Toàn, Đinh T Quang,
Mỹ Trang, Nguyễn Phương,
Trần Hiệp, Vũ Tuyết Hồng

Giúp Lễ 1:

Phan Tú, Đinh Eric,
Phạm Ethan, Nguyễn Eden

Đọc Lời Chúa:

anh Lê Toàn, chị Thanh Sơn

Lời Nguyện:

chị Hồng Vân

Dâng Lễ Vật:

GĐ A/C Hùng & Lan Vũ

Làm thức ăn
cho các em:

GĐ Trần Hiển & Thanh

*****************************************

Chúa Nhật thứ 31 Mùa Thường Niên B
Ngày 4 tháng 11 Năm 2018
(Áo Xanh)
Thừa Tác Viên
Thánh Thể:

Nguyễn K Hoàng, Lê Sơn,
Trần M Tâm, Phạm Thanh
Sơn,Đặng Đào, Nguyễn Thị Cúc

Giúp Lễ 2:

Trần Kinh Kha, Trần Thùy
Trinh, Trần Khang, Trần Dân

Đọc Lời Chúa:

HCBM

Lời Nguyện:

HCBM

Dâng Lễ Vật:

GĐ A/C Mai & Thủy

Làm thức ăn
cho các em:

GĐ Nguyễn Chính & Huyền

*****************************************

Chúa Nhật thứ 32 Mùa Thường Niên B
Ngày 11 tháng 11 Năm 2018
(Áo Xanh)
Thừa Tác Viên
Thánh Thể:

Nguyễn N Tâm, Bùi Hiệp,
Đinh T. Công, Nguyễn H. Vân,
Ng T.Lệ Khanh, Ng Bảo Hương.

Giúp Lễ 3:

Nguyễn Ái, Nguyễn Nhân,
Nguyễn Hòa, Nguyễn Thiện.

Đọc Lời Chúa:

Nguyễn V Jackie ,Phạm Ethan

Lời Nguyện:

Vũ Vy

Dâng Lễ Vật:

GĐ A/C Thành & Nga

Làm thức ăn
cho các em:

GĐ Nguyễn Hoàng & Huỳnh
Dung
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Tìm Hiểu về Giáo Luật Công Giáo
HÔN NHÂN CÔNG GIÁO Theo Giáo Luật và Hướng dẫn Mục vụ
II/ MỤC VỤ HÔN NHÂN:
KHI CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN NHÂN :
II.1.1. Liên quan tới những người dự định kết hôn:
Quyền kết hôn và lập gia đình là một quyền căn bản của con người được Giáo luật và Dân luật tôn trọng và bảo vệ. Do đó, những ai
không bị luật cấm đều có quyền kết hôn, tuy nhiên chúng ta cần phải xem người đó có liên quan tới những qui định của giáo luật:
* Về tuổi tác : Điều luật 1083 §1 hạn định tuổi kết hôn là người nam tròn 16 tuổi, người nữ tròn 14 tuổi, tuy nhiên §2 trao cho HDGM
quyền ấn định tuổi phù hợp với quốc gia, nền văn hóa nước đó. Tại Việt-Nam, HDGM VN ấn định người nam 20 tuổi và người nữ 18
tuổi kết hôn hợp thức; nếu có trường hợp đặc biệt phải xin phép Đấng Bản Quyền Giáo phận.
* Về sức khỏe: Người nam và người nữ phải là những người lành mạnh và trưởng thành về tâm sinh lý. Trên nguyên tắc dù người nam
hay người nữ mắc bệnh gì cũng có quyền kết hôn, với điều kiện là người phối ngẫu đã được thông báo trước và vẫn đồng ý kết hôn (bệnh
xã hội…). Tuy nhiên, với một người không có khả năng sống đời vợ chồng (như điên khùng hay bất lực giao hợp vĩnh viễn) thì tiêu hủy
hôn nhân (đ.1084)
* Về sự tự do kết hôn : Các đương sự phải được tự do chọn lựa kết hôn, có nghĩa tự do chọn lựa vợ chồng. Mọi hình thức gây áp lực tâm,
thể lý ảnh hưởng đến sự tự do kết hôn đều vi phạm nhân phẩm con người, và làm cho hôn nhân vô hiệu. Việc đính hôn hay lễ ăn hỏi
không nhất thiết buộc phải kết hôn, mà chỉ có quyền đòi đền bù thiệt hại nếu việc kết hôn không thành.
* Về huyết tộc : Hội Thánh cấm kết hôn với người có liên hệ huyết tộc trực hệ (họ máu hàng dọc) dù pháp lý hay tự nhiên; hay có liên hệ
bàng hệ (họ máu hàng ngang) đến đời thứ bốn: sự kết hôn vô hiệu (đ.1091). Như vậy, không ai có quyền kết hôn với con ruột, con nuôi,
con ngoại hôn của mình; không được kết hôn với cháu nội hay cháu ngoại, với anh chị em ruột của mình.
* Về liên hệ hôn nhân: Các đương sự phải là những người chưa kết hôn hoặc đã kết hôn mà người phối ngẫu đã chết. Không được kết
hôn với họ hàng trực hệ của người phối ngẫu đã chết. Giáo hội cũng cấm việc kết hôn với người họ hàng trực hệ của người đã sống
chung như vợ chồng hay tư tình công khai với mình.
Người ly thân và ly dị không được tái hôn (vì dây hôn phối vẫn còn tồn tại bao lâu người phối ngẫu chưa chết hoặc chưa được tháo gỡ
dây hôn phối vì hà tỳ trong hôn nhân). Người còn vướng mắc nghĩa vụ liên quan đến hôn nhân (không chu cấp cho con ngoại hôn sinh
kiện cáo), có thể bị Giáo hội từ chối, chưa cho phép kết hôn.
*Về sự hiểu biết liên quan tới hôn nhân: Các đương sự phải hiểu rõ hôn nhân là gì, các điều kiện cần phải có, ý nghĩa của lời ưng thuận,
các nghĩa vụ và quyền lợi của đời sống vợ chồng. Chúng ta đều biết, sau tuổi dạy thì có thể suy đoán là có sự hiểu biết này.
*Về tôn giáo : Tôn giáo ảnh hưởng rất quan trọng tới đời sống hôn nhân, nhất là khi quan niệm về hôn nhân giữa hai tôn giáo khác nhau
(công nhận đa thê, ly dị). Giáo hội Công giáo mong ước những người cùng niềm tin kết hôn với nhau; đồng thời cũng cho phép kết hôn
với người khác đạo hoặc cùng Kitô giáo nhưng không hiệp thông với Hội Thánh Roma. Hôn nhân với người chưa được Rửa tội mà
không có phép chuẩn thì không có giá trị trước mặt Giáo hội. Những người đã thề hứa sống độc thân (phó tế, linh mục và tu sĩ khấn trọn
đời) phải xin miễn chuẩn đặc biệt để kết hôn thành sự.
* Về thủ tục: việc kết hôn Công giáo phải được Rao công khai ở những nơi đương sự sống thời gian lâu dài. Tại Việt-Nam, phải rao
trong Nhà thờ xứ Ba tuần, (việc rao 2 lần hay 1 lần tùy quyết định của Giám mục Giáo phận). Trong mục vụ, cần yêu cầu đôi bạn phải
những giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận Rửa tội và Thêm sức mới cấp chưa quá sáu tháng.
- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân (nếu linh mục không biết mặt đương sự)
- Giấy giới thiệu của Cha xứ mỗi đương sự, nếu ở giáo xứ khác chuyển đến xác nhận tình trạng độc thân của đương sự.
- Khi quyết định ngày chứng hôn theo Giáo luật, có giấy Đăng ký kết hôn dân sự.
- Nếu được nhờ chứng hôn, phải có giấy Ủy quyền của Cha có trách nhiệm và giấy chứng nhận đã học giáo lý căn bản và giáo lý hôn
nhân.
******************************************************************************************

CHUYỆN HÀI
1. Thời đại Internet
Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện: "Xin Thượng đế ban phước lành cho con", và bỗng nhiên, cô nghe tiếng
vọng:
- Rất tiếc, Ngài vừa mới đi "chat" xong, nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ yên
tâm, cứ để địa chỉ lại, Ngài sẽ "mail" cho con lời ban phước.
2. Không Có Kẻ Thù
Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thầy hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi
người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.
- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?
- Tôi không có kẻ thù.
- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?
- 90 tuổi.
- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.
- Ông lão cao giọng nói: Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi!
Sưu tầm
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Thông Báo Các Ngày Lễ Sắp Tới
1. Thứ Năm, ngày 01 tháng 11: Lễ Các Thánh Nam Nữ—Lễ Kính (Bi-lingual) lúc 6:30 Tối (PM).

2. Thứ Sáu, ngày 02 tháng 11: Lễ Các Đẳng Linh Hồn—Kính nhớ những người đã qua đời (Lễ Tiếng Việt) lúc 7:30 Tối (PM).
3. Thứ Năm, ngày 22 tháng 11: Lễ Tạ Ơn Thanksgiving—(Bi-lingual) lúc 9:00 Sáng (AM)
4. Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiểm—(Bi-lingual) lúc 9:00 Sáng (AM)

Các Sự Kiện
I. Buổi Hội Thảo về việc Di Cư (Migration)- Tìm Hiểu Quan Điểm Giáo
Hội về việc Di Cư và Nhập Cư trên Thế Giới Hiện Nay.
Kính mời tất cả quý ông bà và anh chị em sắp xếp thời giờ tham dự Buổi Hội
Thảo này để có thể hiều r õ hơn về vấn đề di cư hiện nay tr ên thế giới và
Giáo Hội Công Giáo đang làm gì để bảo vệ những người di cư . Thời gian: từ
1:30 PM đến 3:30 PM sau Thánh Lễ VN, vào ngày 11 tháng 11, 2018. Món ăn
nhẹ sẽ được phục vụ trong giờ giải lao. Để biết thêm thông tin xin đọc trên tờ
bulletin, trang số 5 bằng Tiếng Anh. Trân trọng kính mời!

II. CĐ Làm Chả Giò:
Đến hẹn lại lên. Cộng đoàn chúng ta sẽ làm Chả Giò gây quỹ vào ngày 17 & 18
tháng 11. Kính xin mọi người hy sinh chút thời giờ đến giúp một tay. Sự hiện
diên của quý ông bà anh chị em tạo thêm tình thân ái, hiệp nhất và tinh thần
đóng góp cho giáo xứ.
III. Tỉnh Tâm Mùa Vọng:
Mùa Vọng năm nay, cộng đoàn chúng ta sẽ có 2 buổi tỉnh tâm là đêm thứ Sáu &
thứ Bảy (14 &15 tháng 12) tại Giáo Xứ Thánh Martin. Giảng tỉnh tâm là Cha
Hoàng ở Houston –Texas. Xin quý ồn bà và anh chị em sắp xếp thời gian và công
việc để tham dự đông đủ nhằm chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón mừng Chúa Giáng
Sinh.

Please Patronize these Advertisers
BRUSKIEWITZ

MATUS EYECARE

FOREST LANE FUNERAL CHAPEL
•
•
•
•
•

Funeral & Cremation Services
Family Owned & Operated
Celebrating 100 Years of Service
1912 - 2012

5133 S. 108th St.
414-425-1010

5355 W. Forest Home Ave

HALES CORNERS

414-321-1700

OPEN MONDAY - SATURDAY 6AM -9PM

Complete Eye Exams
Over 1000 Frames
All Types of Contact Lenses
Most Insurances Accepted
Laser Surgery • 31 Years Experience

7113 S. 76th Street, Franklin

414-427-4577
www.matuseyecare.com

VALLEY GREEN
Independently Owned & Operated

JOHN & DIANE WINKOWSKI
FLOOR COVERING

Carpet, Vinyl, Hardwood
& Laminate Floors
11360 W. Forest Home Ave.

Cruise Specialist, Parish Members
7024 S. Lovers Lane Rd.
Tel: 414-858-9065
jwinkowski@cruiseplanners.com
www.winkycruiseplanners.com

STORAGE & OFFICE SPACE
8:00 AM TO 1:00 PM

HAUPT’S TREE &
STUMP REMOVAL

3552 S. 13th Street
744-3834
www.wentamonuments.com

ROMAN ELECTRIC
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work

Insured
Stump, Brush & Tree Removal,
Chipping Service, Lot Cleaning
W193 S6885 Hillendale Dr., Muskego, WI 53150

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com

WENTA
MONUMENT CO.
We Do Our Own Work

WWW.MAPLSTORAGE.COM
STEVE HAUPT’S
JESSE A. WESOLOWSKI
Mbl 491-8402 • Ofc 679-3129
Attorney At Law
11402 W. Church Street
Franklin, Wisconsin 53132
(414) 529-8900
Fax (414) 529-2121
Email: JWeslaw@aol.com

W126 S9218 N. Cape Rd.
Muskego, WI 53150

Mon. thru Fri. 9-5; Sat. 9-3

414-529-8940

Wesolowski, Reidenbach
& Sajdak, S.C.

• 9 HOLE • PAR 3

(414) 425-9985

529-7770

A WORTHY GOAL IN LIFE IS TO BE AS GOOD A
PERSON AS YOUR DOG THINKS YOU ARE.

GOLF COURSE

640 S. 70th St.

St. Martin of Tours, Franklin, WI.

414-471-8565
B 4C 01-0738

Sweeney Well Drilling
D
& Pumps
Water is Our Bu
Business
Since 1952

ON TARGET FOR FURNACE & A/C REPAIR
Licensed & Insured • Residential • Commercial
Forced Air • Hot Water Heat • Gas • Oil • All Makes and Models

414-425-3123

Steve Boehme, Parish Member
(414)

24 Hour Service No Overtime Charges*

758-0781 • www.arrowhvacllc.com

414-762-6457
www.Stramowski.com

Annual Check Ups Can Save Money, Schedule Yours Today!

Office Relocation\Storage
Archives Center
Document Scanning

Franklin

Veterinary Care Gro
Vet
Grooming
Daycaree Boarding
Bo

BRIAN COAKLEY, PARISH MEMBER

414-372-7000 • chcoakley.com

414-427-2700

Pre-Need Lunch & Learn Seminars Held Monthly
Call 414-649-1739 for more info

www.maxsass.com
James Sass & Michael Kremski - Parish Members

3573 South 108th Street

Classes
Birthday Parties
and More!
AltiusGym.com

(414) 321-6111
“A Full Service Family Law Firm”
James K. Jaskolski Christopher Kuechler
Circuit Court Commissioner

jaskolskilaw.com

CASH FOR GOLD
ROBERT HAACK DIAMONDS
7530 W Layton Ave - Greenfield

414-281-0500
Visit us at: WWW.ROBERTHAACKDIAMONDS.COM

•R
Residential Plumbing Service •Sewer & Drain Cleaning
• Water Heaters • Same Day Service

Air Conditioning & Duct Cleaning
Installation and Service

414-764-4700
262-534-5568

The Third Generation of the Dereszynski Family To Serve You

Oak Creek
Waterford

Oak Creek

KETTERHAGEN
MEMORIALS

Hot Ham
& Rolls
On Sunday
525-9922
St. Martins Road

262-763-2535
Custom Design & Installation
Burlington - Elkhorn

www.ketterhagenmemorials.com
• Roofs
• Chimneys
• Siding
• Windows
• Doors
• Factory Certified • State Licensed • Fully Insured
• Three Generations of Professional Contractors

www.roofingfranklinwi.com

762-5723 or 421-0708

(MP #227513)

COMMERCIAL
COMM
RESIDEN
RESIDENTIAL • INDUSTRIAL
Paving
Pavi • Seal Coating
Line Marking

425-5353
11251 West Forest Home Avenue, Franklin
P 414.425.5353 | F 414.425.6691
suburbanasphalt.com

Mon, Tues, & Thur: 7 am-9 pm
Wed: 7 am-7 pm
Fri: 7 am-6 pm
Closed Sat & Sun

www.rawsondental.com

Contact Matt Franszczak to place an ad today!
mfranszczak@4LPi.com or (800) 950-9952 x2588

414.525.0300
7400 W. Rawson Ave., Suite 233
Franklin, WI 53132

(414) 761-3250
7948 South 27th Street, Oak Creek
BOBB
BOBBY GUTKNECHT
Owner

CLASSES IN JAZZ,
TAP, BALLET AND
MORE!

BEGINNER TO ADVANCED
PRESCHOOL TO ADULT
Dance Supplies Available

9545 S 80th St, Franklin, WI 53132

SANDRA YOUNG

414-529-9770

Director & Choreographer

181 W. Marquette Ave.
Oak Creek 414-768-9876

www.zuerns.com

www.youngdance.biz

Heidi Carpio
Realtor®

The human side of real estate.™

Cell: 414-350-8180
Direct: 414-858-0476
eFax: 262-439-3779

262-786-8009

hcarpio@firstweber.com • www.HeidiCarpio.com
“Service Exceeding Your Expectations”

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com

www.krausefuneralhome.com

St. Martin of Tours, Franklin, WI.

A 4C 01-0738

