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

NOVEMBER 11, 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.

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.

A Prayer for Veterans
Heavenly Father, King and Lord,
You instill in all of Your creation an
order and value.
You call Your children "very good."
We surrender to You
the conflicts that tear your family
apart.
We pray for an end to blindness
that places pride, greed, power, and
selfishness above human dignity
and brotherly love.
We pray in gratitude
for all of those who have defended
peace, virtue, and justice with honor.
We pray especially for those
who have suffered in mind and body
from the ravages of war.
Let Your Kingdom come!
May Your peace that surpasses all
understanding
reign in our hearts and in our world.
Amen.

Calendar Raffle drawings on:
10/29/18 - Mark Knippel - $25
10/31/18 - Marilyn Brandt - $100
11/02/18 - Patricia Eubank - $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, November 12th - Chapel
Ti 1:1-9; Ps 24:1b-2, 3-4ab, 5-6; Lk 17:1-6
St. Josaphat, Bishop & Martyr;
Veterans Day (observed)
8:00 am † Bill and Marie Kavanaugh - Family
Tuesday, November 13th - Church
Ti 2:1-8, 11-14; Ps 37:3-4, 18 and 23, 27 and
29; Lk 17:7-10
St. Frances Xavier Cabrini, Virgin
8:00 am † Harry Flintrop - Wife
Wednesday, November 14th - Chapel and
Tudor Oaks (9:30)
Ti 3:1-7; Ps 23:1b-3a, 3bc-4, 5, 6;
Lk 17:11-19
8:00 am † Dennis Wallace - Family
9:30 am † Gloria Lehn - Family
Thursday, November 15th - Chapel
Phlm 7-20; Ps 146:7, 8-9a, 9bc-10;
Lk 17:20-25
St. Albert the Great, Bishop & Doctor of the
Church
8:00 am † Lynn Kwasniewski - Family
Friday, November 16th - Chapel
2 Jn 4-9; Ps 119:1, 2, 10, 11, 17, 18;
Lk 17:26-37
St. Margaret of Scotland; St. Gertrude, Virgin
8:00 am † Virginia Wojciechowski - Family
Saturday, November 17th
3 Jn 5-8; Ps 112:1-2, 3-4, 5-6; Lk 18:1-8
St. Elizabeth of Hungary, Religious
4:00 pm † All Parishioners Living and Dead
Sunday, November 18th
Dn 12:1-3; Ps 16:5, 8, 9-10, 11;
Heb 10:11-14, 18; Mk 13:24-32
8:30 am † Bob Trepanier - Wife
10:30 am † Dorothy and Pat Kearney - Family
12:30 pm †

Saturday, November 17th
4:00pm - Lector: Karen Harrington
Ministers of Hospitality:
Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz, Ramona Bosch,
Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb
Sunday, November 18th - Thirty-third Sunday in Ordinary Time
World Day of the Poor
8:30 am - Lector: Bill & Kathy Karls
Ministers of Hospitality:
Bill & Ginny Serchen, Lynette Blaser, Rick Slama,
Tim Duellman, Joan Sell
10:30 am - Lector: Marcia Zientek
Ministers of Hospitality:
Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Kathy David,
John & Diane Winkowski

Human Concerns Meeting
Our next meeting is Thursday, November 15, at 7pm in the Weinhart
Room of the parish office. We will be preparing envelopes for the
Christmas Giving Tree. Bring scissors, angel stickers, hole punchers, and
yarn/ribbon. All are welcome.

Sanctuary Lamp Intentions
You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for one month with your special
intention. Contact the parish office or place your request in an envelope
in the collection basket, attention Diane Winkowski.

Holy Days of Obligation Schedule Change
Our Holy Day schedule has changed, masses are at 8am in English and
6:30pm bilingual, there will be no 8pm Vietnamese mass. You can also
find the mass schedule on the bulletin cover.

Volunteers Needed
Linens - we need people to wash linens (purificators, towels,
etc) used at mass. You are assigned just one month per
year. Call the parish office if you can help.

Born to Eternal Life
Please remember in your prayers
Terry Milbert

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;
Kathy Karls, 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; 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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Gospel Meditation - 32nd Sunday in Ordinary Time
In 1 Samuel, God advises the prophet Samuel not to observe as men see but as God sees. He tells him to "look to the heart."
This is the movement of this Sunday's Gospel reading. "Beware the scribes," Jesus advises. He points out their public
greetings and "seats of honor," which stands in sharp contrast to their private greed. For the Jewish people of Jesus' day,
honor resides at the top. Power and prestige created a high profile back then as it still does today. After his warning, Jesus
turns his disciples' attention elsewhere: a poor widow.
"She, from her poverty, has contributed all she had." While
the scribes donated large sums to the temple, they did so
"from their surplus wealth." This woman -- in her faith and
devotion -- offers "her whole livelihood." Jesus invited his
disciples to see with God's eyes, to recognize a holy life in
people the world overlooks. Here -- in the poor, the
vulnerable, the marginalized -- God waits hidden.
Today's Gospel begs a few questions. What do we see?
Whom do we value? Are we impressed by the pomp and
circumstance of modern day Pharisees? Do we ignore their
self-righteousness because it looks impressive, even seems
somewhat helpful? The point isn't to judge the scribes, of
course. God can see their hearts as well, and those
assessments are firmly his responsibility. The point is to turn
our eyes from the typically honored to the rarely respected.
Are we disinterested in the poverty of the modern day
widows? Do we ignore their faith because we forget to look for it? This Sunday, consider the widows in your own life. Who
can you see with God's eyes?

Everyday Stewardship
What does sacrifice look like? I think of those who serve in the Armed Forces. They have sacrificed much for my freedom
and to work towards real peace in our world. I think of those in service to our Church: priests, deacons, and religious. Their
lives are dedicated to prayer and good works so that the Good News might not only be preached but be seen in the love
they display toward God and their fellow brothers and sisters. I think of parents who stay up long nights with sick children
and then one day find themselves staying up even longer as they wait for them to return home. I think of teachers who work
hard to educate the next generation of citizens with low salaries and little respect.
I can see sacrifice all around me. I think you can see it, too, if you look. However, I also see too many seeking to get ahead
at the expense of others. I see those who have so much and only crave for more. I see those caught up in themselves to the
point where families fall apart, friendships disappear, and people literally die from a lack of compassion. I see many who
have forgotten where all their gifts in this world came from, if they even knew in the first place.
I think of all those who sacrifice and see all those who do the opposite. May our eyes see more of those who are generous.
May we never focus on those who have forsaken others more than those who have given freely to others. May the witness of
true sacrifice show us the way to the Father and to a world full of His love.
--Tracy Earl Welliver, MTS
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The Call and
Challenge
by Pat Boyer
The other night I was listening to music while
winding down and getting ready for bed. One
song brought me to tears. Oh, I wasn’t sad but
over joyed. Then I started to think of the wonders
of our world. The changing leaf colors this time of
year, pretty sunsets and sunrises. You could
probably add a hundred things that bring smiles
to you. It isn’t just “mother nature” but the sweet
innocence of children who are naturally trusting
and loving when their life starts out. God created
a wonderful universe!
But wait! There are awful storms, floods,
earthquakes and droughts. Little children do not
always seem sweet and loving. They pout and cry
when things don’t seem to go their way. The world
is full of disasters, crime and hatred. Why did a
loving God also create a universe with bad things?
I thought of the topic of the beauty of God’s
creation when I was so happy enjoying music. I
didn’t even think of anything negative at the time.
Then I had some things go wrong. There was a
minor medical procedure that surprised me in how
uncomfortable I was afterwards. I got more than
one phone call hearing bad news about people I
care for a lot. Overcast, rainy and cold weather
didn’t help a lot either. I wanted to cry again and
it wasn’t going to produce tears of joy. These
“bad” things came at a bad time too. Right when I
had to get this column done! I think you know how
hard it is to accomplish chores and even do things
we usually enjoy when we are not feeling our best.
So many wonder if God so loves us, why does
he let bad things happen? Why does he make it
hard just to eek out an existence? For some that
wins the debate that people who practice religion
are – well – are crazy. That the God we talk
about really isn’t real.
Why did a loving God seem to create an
imperfect universe? My thought is how boring
would it be to create a world where nothing goes
wrong and everything is a bed of roses. It would
be more satisfying to see your creatures have to
learn, mature and grow up. We get joy watching
our children, our little creations, grow. If you don’t
have children raising pets gives a similar pleasure.
But I bet even God gets sad when it doesn’t
always go well. God gives us hard challenges like
to love our enemies. The harder the challenge the
more satisfied we are in achieving it. I hope we
can be a glass half full Christian.
I guess I am turning around the idea that man is
created in God’s image, thinking God acts like we
do or at least thinks like I think.

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
Nov 10/11 - Human Concerns Fall Collection
Veterans Day
Nov 10 - 5pm - All You Can Eat Dinner
Nov 11 - 11am - CYM Volleyball Games
1:30pm - Immigration Talk
Nov 12 - 6:15pm - Religious Ed Classes
7:30pm - CYM Volleyball Practice
Nov 13 - 6:30pm - Choir Rehearsal
Nov 14 - 3pm - Grief Support Group
6pm - Prayer Shawl Ministry
7:15pm - CYM Volleyball Practice
Nov 15 - 7pm - Human Concerns Meeting
Nov 17/18 - Egg Roll Sales
Nov 17 - 5pm - Bingo
Nov 18 - 9am - Life Teen Session
11am - CYM Volleyball Games
Nov 19 - 6:15pm - Religious Ed Classes
7:30pm - CYM Volleyball Practice
Nov 20 - 6:30pm - Choir Rehearsal
7pm - Finance
Nov 21 - 3pm - Grief Support Group
7:15pm - CYM Volleyball Practice
Nov 22 - Thanksgiving
Nov 23 - Black Friday - Parish & School Closed
Nov 26 - 7:30pm - CYM Volleyball Practice
Nov 27 - 6pm - Advent by Candlelight
6:30pm - Choir Rehearsal
Nov 28 - 3pm - Grief Support Group
7:15pm - CYM Volleyball Practice
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Advent by Candlelight
The Christian Women are hosting their Advent by
Candlelight Tuesday, November 27 from 6:30-8:30pm in
the narthex.
This beautiful tradition is an evening for women to set
aside a few hours to prepare for the birth of our Lord
with friends and fellow parishioners.
We share beautifully decorated tables, dessert, and
drinks while joining in prayer and inspiration. Our guest
is author Gina and music by a harp musician.
Each table is hosted by a different woman or group of
women. As a hostess you invite your friends/family to
join your table of 8; you provide linens, decorations,
CANDLES, and dessert (served on anything from your
finest china to Christmas paper plates!) We’ll help you
along the way. Please consider hosting a table, or
signup to be a guest.
Contact Joanne Kaczmarek, 414-530-2298.
Seating is limited.

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!

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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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

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.

“Baroque Sounds of the Season”
St. Joseph Center, 1501 S. Layton Blvd. (Greenfield Ave. at 27th
St.), Milwaukee
On the first Sunday of Advent, December 2 at 2pm, “Baroque
Sounds of the Season” will touch that essence wherein the soul’s
light dwells when Camerata Milwaukee performs at St. Joseph
Center. The septet of strings, harpsichord, and voice will bring
breathtaking music of the 17th century to the south side campus of
the School Sisters of St. Francis, who are sponsoring this special
holiday event. The works of Georg Philipp Telemann and
Arcangelo Corelli are sure to command an audience, but composers
like Isabella Leonarda and Maria Peruchona—women religious of
the Ursuline order—will also be given their due. On the program
are sinfonias, cantatas, and concerti grossi. There is an
international breadth to the experiences of the violinists, violist,
cellists, harpsichordist, and soprano--a youthful ensemble who,
together, have completed decades of study, teaching, and
performance in the U.S., South America, and Europe. Allow the
talents of these fine artists to set a tone of grace and inspiration
for an experience as resounding as words in an Advent prayer.
Tickets are just $15 and are available now. Write checks
to: School Sisters of St. Francis Outreach Events, c/o Donna
O’Loughlin; St. Joseph Center; 1501 S. Layton Blvd., Milwaukee,
WI 53215. Contact: 414-385-5272 or doloughlin@sssf.org.
Convenient free parking is available in the St. Joseph Center lot at
29th St. and Orchard St.

Parish Stewardship of Treasure
Your bulletin editor has been on
vacation, stewardship of treasure
numbers for 11/4/18 will be in the
11/18/18 bulletin
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
Brown Rice
Rice-A-Roni
Syrup
Cake Mixes
Evaporated Milk
Jelly
Sugar
Salad Dressings
Canned Fruits
Ketchup & Mustard
Kids Meals - Spaghetti O’s, Ravioli,
Spaghetti & Meatballs

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!
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Year End Financial Report
We completed our year ended June 30,
2018 in the black for the third year in a row
with net income before other items of
$55,671 vs. $92,045 last year. This year
we reached a major milestone by paying off
our mortgage debt in May. Cash increased
$57,788 vs. a decrease of $22,667 in 2017;
however, we had $67,662 in capital
expenditures in 2017 vs. none in 2018.
Contributions continue to decline and were
$31,051 below budget and $39,430 lower
than 2017. Total revenue was $25,012
below budget and $35,553 less than 2017’s
actual.
The school subsidy which included
depreciation of $111,983 and allocated
administrative and building overhead
expenses was $457,292 vs. $432,676 in
2017. The net cash subsidy for the school for
2018 was $235,840 excluding depreciation
and allocated costs. The school had 55
students last year; however 22 of those
students were K3-4. Currently, the school has
58 students (27 in K3-4).
Hot Rod contributions were $151,867 in
2018, an increase of $14,522. During
2018, investments of $12,410 were sold
which were also applied to the mortgage
payments to help retire the mortgage
balance of $179,087 at the beginning of the
year. Continuing contributions to the Hot Rod
fund will be used to fund future capital
projects such as the new LED lights in the
Church, upgrades to the sound system, and
planned repairs to the parking lot. Thank
you to those who have contributed and are
continuing to contribute to this fund.
Our parish subsidy of faith formation
comprised of Adult Bible Study, Life Teen,
and Elementary Religious Ed was $23,888 vs.
$17,635 last year. We had 130
participants in Life Teen and Religious Ed this
year vs. 132 last year.
In summary, thank you for continuing your
generous support of our parish and school.
We continue to rededicate ourselves to
making St. Martin of Tours a welcoming,
vibrant faith community.
John Howard
Chairman Finance Council
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Lời Chúa: Mc 12, 38- 44 “Bà góa nghèo đã bỏ nhiều tiền hơn hết”
Suy niệm: Tin Mừng hôm nay đặt bên nhau hai hình ảnh trái ngược. Một bên
là các kinh sư, một bên là một bà góa. Chúng ta được mời gọi nhìn cách hành xử
bên ngoài của họ, từ đó thấy được thái độ nội tâm của mỗi bên.
Các kinh sư thuộc về giới lãnh đạo cấp cao của Do thái giáo. Trong một xã hội
được chi phối toàn diện bởi Luật Môsê, thì những người giỏi Luật như các kinh
sư đóng vai trò rất quan trọng. Họ có nhiều uy tín và ảnh hưởng trên đời sống tinh
thần của dân nhưng dễ bị vấp vào thói háo danh. Điển hình Chúa thường đưa ra
là: Trong hội đường, nơi công cộng hay đám tiệc, họ thích mặc áo thụng, thích
được chào, thích chỗ cao. Nói chung, họ thích mình trở nên trung tâm chú ý của
người khác.
Ngược với hình ảnh của một vị
kinh sư cao trọng, quyền uy là
chuyện một bà góa nghèo bỏ
tiền vào hòm dâng cúng. Đức
Giêsu cố ý ngồi gần để quan sát
người giàu kẻ nghèo bỏ tiền.
Ngài muốn dạy các môn đệ một
bài học lớn khi gọi họ lại và
khẳng định rằng bà góa này đã
bỏ nhiều hơn mọi người khác,
mặc dù bà chỉ bỏ vào thùng số
tiền rất nhỏ. Nhưng cái rất nhỏ
này lại là tất cả những gì bà có,
tất cả của nuôi thân. Chúa
Giê-su đánh giá theo tấm lòng, chứ không theo lễ vật. Người túng thiếu cũng có
thể dâng chính cái nghèo của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép
lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa vươn lên cao,
vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con
vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an,
trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy
động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối
khi gặp lời chỉ trích.Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin
cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con.
Trích suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
***************************************************************************

Chúc Mừng Kỷ
niệm 5 Năm
thành lập Ca
Đoàn Lavang

Ý Cầu nguyện tháng 11:
Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại
luôn chiếm ưu thế hơn ngôn ngữ xung đột.

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

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

Chúa Nhật thứ 33 Mùa Thường Niên B
Ngày 18 tháng 11 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 4:
my,

Nguyễn Jackie, Nguyễn J imViệt Trevor, Nguyễn Minh Paul.

Đọc Lời Chúa:

Anh Bùi Hiệp, anh Trần Minh
Tâm

Lời Nguyện:

chị Lương Oanh

Dâng Lễ Vật:

GĐ A/C Dũng & Vân

Làm thức ăn
cho các em:

GĐ Trần Hoa & Nguyễn An
**********************

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua &
Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ngày 25 tháng 11 Năm 2018
Lễ Trọng (Áo Trắng)

Thừa Tác Viên
Thánh Thể

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

Giúp Lễ 5:

Nguyễn Hân, Nguyễn Thaiton,
Nguyễn Mai, Nguyễn Kimty

Đọc Lời Chúa:

anh Trần Thành, chị Hoan
Châu

Lời Nguyện:

chị Lê Loan

Dâng Lễ Vật:

GĐ A/C Trí & Yến

2013-2018

Happy 5th
Birthday of
Lavang Choir
2013-2018

NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2018 · CHÚA NHẬT THỨ 32 MÙA THƯỜNG NIÊN B
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HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

ĐTC Phanxicô: Tình yêu hôn nhân chỉ kéo dài bao lâu đôi bạn còn xuôi thuận
Giới răn thứ 6 “chớ ngoại tình” nhắc nhở trực tiếp đến sự trung thành. Và trung thành cũng là điều cần phải có trong mọi mối quan
hệ của con người. Người ta không thể chỉ yêu thương bao lâu tình yêu còn “xuôi xắn dễ dàng”. Để có thể trung thành trong tình
yêu, đôi bạn phải ý thức đến sự trợ giúp của ơn Chúa và do đó họ cần được chuẩn bị thật tốt cho hôn nhân.
Sau khi đã dành 2 buổi yết kiến chung liên tiếp để khai triển giáo lý về giới răn thứ 5 - “chớ giết người” - trong mười điều răn,
trong bài huấn dụ trước 25 ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 24 tháng 10 có khoảng 150 tín hữu VN
đến từ Mỹ, ĐTC bắt đầu giải thích về giới răn thứ 6: chớ ngoại tình. ĐTC nhận xét rằng đây là giới răn liên quan đến cảm xúc và
tính dục và ngài nhấn mạnh rằng giới răn này nhắc trực tiếp đến sự trung thành chung thủy và thực tế là không có mối tương quan
đích thực nào của con người lại không có sự trung thành và tin tưởng. ĐTC giải thích điều này như sau:
Chúa Kitô là người bạn trung thành
Chúa Kitô bày tỏ tình yêu đích thực, Người sống trong tình yêu vô biên của Chúa Cha, và bởi điều này, Người là Người Bạn trung
tín, là Đấng đón nhận chúng ta ngay cả khi chúng ta phạm sai lầm và luôn luôn muốn điều tốt lành cho chúng ta, ngay cả khi
chúng ta không xứng đáng.
Dáng vẻ bên ngoài không đủ cho một tình yêu đích thực
ĐTC nhận xét rằng khi không nhận định đúng về giá trị và đặc tính đích thực của tình yêu, thì người ta đánh giá quá cao sự hấp
dẫn thể lý, điều mà tự nó là một món quà của Thiên Chúa nhưng có mục đích là chuẩn bị con đường đi đến một mối tương quan
đích thực và trung thành với con người. Như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói, con người “được kêu gọi đến với sự chân
thành hoàn toàn và trưởng thành trong các mối quan hệ", điều "là thành quả dần dần của sự phân định các xung động trong trái tim
của một người". Nó là thứ người ta chinh phục, vì mỗi người "phải kiên trì và tập trung học hỏi ý nghĩa của cơ thể là gì". (x. Giáo
lý, 12.11.1980).
Cần thời gian chuẩn bị cho hôn nhân
Do đó, lời mời gọi sống đời hôn nhân đòi hỏi một sự phân định chính xác về phẩm chất của mối tương quan và một thời gian đính
hôn để kiểm chứng nó. Để đi đến bí tích hôn nhân, những người đính hôn phải hoàn toàn chắc chắn rằng trong mối liên kết của họ
có bàn tay của Thiên Chúa, Đấng đi trước họ và đồng hành với họ, và sẽ cho phép họ nói: "Nhờ ơn Chúa Kitô, tôi hứa sẽ luôn
trung thành với bạn". Họ không thể hứa hẹn lòng trung thành "trong khi vui cũng như lúc đau buồn, khi mạnh khỏe cũng như lúc
đau ốm", và yêu thương và kính trọng nhau mọi ngày trong cuộc sống của họ, chỉ dựa trên căn bản ý muốn tốt lành hay hy vọng
rằng "sự việc sẽ diễn tiến tốt". Họ cần phải xây dựng trên nền tảng vững chắc của Tình Yêu trung thành của Thiên Chúa.
Trung thành có giá trị trong mọi chiều kích của cuộc sống
Trung thành thực chất là một cách hiện hữu, một cách sống. Người ta làm việc với lòng trung thành, người ta nói với sự chân
thành, người ta vẫn trung thành với chân lý trong suy nghĩ và hành động của chính mình. Một cuộc sống được đan dệt bởi sự trung
thành được thể hiện trong mọi chiều kích và giúp trở thành những người nam và nữ trung thành và đáng tin cậy trong mọi hoàn
cảnh.
Sự trung thành của Thiên Chúa giúp chúng ta sống trung thành
ĐTC nhắc nhở rằng để đạt đến một cuộc sống tốt đẹp như thế thì bản tính con người của chúng ta thôi chưa đủ, mà cần có sự trung
thành của Thiên Chúa đi vào trong sự hiện hữu của chúng ta. Giới răn thứ 6 nhắc chúng ta biết hướng ánh nhìn về Chúa Kitô,
Đấng với sự trung thành của Người có thể lấy đi khỏi chúng ta trái tim ngoại tình và ban cho chúng ta con tim trung thành. Trong
Người và chỉ trong Người, có tình yêu không giữ lại và xét lại, có sự trao tặng hoàn toàn mà không có lưu ý hay điều kiện và có sự
kiên trì chấp nhận cho đến cùng.
Sự trung thành của chúng ta phát xuất từ sự chết và sống lại của Chúa, từ tình yêu không điều kiện của Người nảy sinh sự bền
vững của các mối tương quan. Từ sự hiệp thông với Người, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần nảy sinh sự hiệp thông giữa
chúng ta và biết cách sống trung thành các mối quan hệ của chúng ta.
Hồng Thủy - Vatican
************************************************************************************************************

CHUYỆN HÀI
CƯỚP CŨNG BIẾT YÊU!

Một tên ăn cướp nọ rất nổi tiếng ở thành phố Minneapolis. Anh ta đã bị thương rất trầm trọng sau
một cuộc đụng độ và được đưa vào chữa trị tại một nhà thương Công Giáo.
Tên cướp được một nữ tu y tá chăm sóc rất chu đáo.
Sau một thời gian giao thiệp với người nữ y tá dễ thương, tên cướp đem lòng yêu cô y tá.
Một ngày kia tên cướp đánh bạo thổ lộ cảm tình với cô y tá:
Tên cướp: Xin được hỏi, Nàng có gia đình chưa?
Cô y tá : Thưa rồi !
Tên cướp: Hơi "Quê ...." nhưng vẫn hỏi tiếp; Nàng lập gia đình với ai và người đó tên gì?
Cô y tá : Dạ thưa tôi lập gia đình với Chúa, Ảnh tên là Giêsu ạ.
Tên cướp: "Quê một cục" nhưng vẫn bình tĩnh Hắn nói,
Sưu tầm
"Khi nào Chúa chết thì Tôi lấy Nàng".
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Thông Báo Các Ngày Lễ Sắp Tới
1.
2.
3.
4.
5.

Thứ Năm, ngày 22 tháng 11:
Chúa Nhật, ngày 25 tháng 11:
Thứ Bảy, ngày 08 tháng 12:
Thứ Hai, ngày 24 tháng 12:
Thứ Ba, ngày 25 tháng 12:
6. Thứ Ba, ngày 01 tháng 01 năm 2019:
7. Chúa Nhật ngày 06 tháng 01 năm 2019:

Lễ Tạ Ơn Thanksgiving - (Bi-lingual) lúc 9:00 Sáng (AM)
Lễ Chúa Ki-Tô Vua/ Kính Các Thánh Tử Đạo VN – Lễ Trọng, lúc 12:30 Trưa
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - (Bi-lingual) lúc 9:00 Sáng (AM)
Lễ Vọng Giáng Sinh (Lễ tiếng Việt) lúc 8:00 Tối (PM)
Lễ Giáng Sinh – Lễ Trọng (Lễ Tiếng Việt) lúc 12:30 Trưa
Lễ NEW YEAR - (Bi-Lingual) lúc 9:00 Sáng (AM)
Lễ HIỂN LINH - (Bi-Lingual) lúc 10:30 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.
Hôm nay sau Thánh Lễ, 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 rõ hơn về vấn đề di cư hiện nay trên thế giới và
Giáo Hội Công Giáo đang làm gì để bảo vệ những người di cư . Thời gian: từ 1:30 đến
3:30pm, ngày 11 tháng 11, 2018. Món ăn nhẹ sẽ được phục vụ trong giờ giải lao. Trân
trọng kính mời!
II. CĐ Làm Chả Giò Tháng 11:
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 ông 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

