
Ministry of the Priests of the Sacred Heart (SCJ) 
7963 S 116TH STREET · FRANKLIN, WI 53132  

414-425-1114 · Fax 414-425-2527 
www.stmoftours.org  

Email: parish@stmoftours.org 
 

Mass time: 
Daily - 8am - Chapel in Parish Office  

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 

Our Mission Statement 
 

St. Martin of Tours Parish strives to be  
a vibrant, welcoming Roman Catholic 

Community, and to accept 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.   

 

We further strive to follow the example 
of our patron saint, Martin of Tours, to 
proclaim the Kingdom of God through 
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. 

JANUARY 5, 2020 
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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 – Saturday 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 
 

Bookkeeper 
Gail Benke ................................................................... 414-209-7682  
 

Christian Formation  
Katie Delemont ..................................................... 414-209-7684  

 

Administrative Assistant 
Diane Winkowski ............................................... 414-209-7678  

Parish Calendar  
Jan 7 - 8:45am - Church Cleaning 
Jan 8 - 2pm - Grief Support Group 
           6pm - Prayer Shawl Ministry 
           6:30pm - Cemetery Committee 
Jan 13 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
Jan 15 - 2pm - Grief Support Group 
Jan 18 - 8am - Confirmation Retreat 
Jan 19 - 9am - Life Teen Session 
  1:30pm - Vietnamese Council Meeting 
Jan 21 - 7pm - Finance  
Jan 22 - 2pm - Grief Support Group 
    7pm - Pastoral Council Meeting 
Jan 27 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
  6:30pm - First Reconciliation 
Jan 29 - 2pm - Grief Support Group 
Feb 2 - 9am - Life Teen Session 
            11am - Vietnamese Christian Women Meeting 
Feb 3 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
Feb 4 - 8:45am - Church Cleaning 
 6pm - Baptism Class 
Feb 5 - 2pm - Grief Support Group 
Feb 6 - 6:30pm - Food Pantry Committee Meeting 
 7pm - Human Concerns Committee 
Feb 10 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
Feb 12 - 2pm - Grief Support Group 
   6pm - Prayer Shawl Ministry 
   6:30pm - Cemetery Committee 
Feb 13 - 6pm - District Deacon Meeting 
Feb 14 - Valentine’s Day 
Feb 15/16 - Egg Roll Sales 
Feb 16 - 9am - Life Teen Session 
Feb 17 - Presidents’ Day 
   2pm - Blood Drive 
Feb 18 - Franklin Polling Location 
   7pm - Finance Meeting 
Feb 19 - 2pm - Grief Support Group 
Feb 22 - 5pm - Pack 582 Blue & Gold Dinner 
Feb 23 - 2pm - TNTT Youth Leader Meeting 
Feb 24 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
Feb 26 - Ash Wednesday 
   2pm - Grief Support Group 

Calendar Raffle drawings on: 
  12/20/19 - Andrew Morrison - $25 
  12/23/19 - John Runnells - $250   

We are now St. Martin of 
Tours, click the Facebook 
link from the parish website. 

Road Closed - 116th Street 
Due to flooding issues 116th St., south of 
church, will be closed until Spring/Summer. 
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 Intentions & Readings  

 

Mary Balthazor; Bill Blaser; Grace Ciesielski; Gloria Dominiak; Pat Friedewald;  
Philip Glass; Jan Grant; Joseph Heil; Nick Ioder; James Kobza; John Schlintz;  

Brian Schott; Don and Mary Thompson; Agnes Waterman; Marcia Zientek 
 

Names will be removed quarterly.  If you wish to add someone please contact the parish office.   

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

altar of sacrifice.” 

Saturday, January 11th 
4:00pm -    Lector:   
                 Ministers of Hospitality:  
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Kathy David, 
              John & Diane Winkowski  
  

Sunday, January 12th  
8:30 am -   Lector:   
         Ministers of Hospitality: 
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz, Ramona Bosch 
              Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb  
 

10:30 am - Lector:   
         Ministers of Hospitality: 
               Bill Serchen, Lynette Blaser, Rick Slama,  
               David & Marian Sweeney 

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

Do you know anyone in need of prayer and  
comfort? 
Our Prayer Shawl Ministry at St. Martin of Tours makes prayer 
shawls that begin with prayers and blessings for the recipients.  
They are available to all in need of comfort and support at 
times of illness, bereavement, loneliness, or crisis.  Please feel 
free to take a prayer shawl for someone in need, or for  
yourself.  Shawls can be found by the Healing Shrine.   
If you would like to become a part of this ministry, contact  
Char Goehring at 414-423-1521. 

Ministry of Service Critical Need  
Our parish offers many opportunities to serve God in a  
personal way.  Some like to work independently, others as 
a team.  We have a critical need for church sacristans and 
ushers.  Training is provided.  Are you being called to 
serve?  Please consider sharing a portion of your time.   
To learn more, please call the parish office. 

Monday, January 6th 
St. André Bessette, Religious   
1 Jn 3:22-4:6; Ps 2:7bc-8, 10-12a;  
Mt 4:12-17, 23-25  
8:00 am † Paul Indra -  
       Marty and Maureen Lelinski 
 

Tuesday, January 7th  
St. Raymond of Penyafort, Priest  
1 Jn 4:7-10; Ps 72:1-2, 3-4, 7-8; Mk 6:34-44  
8:00 am † Bob Trepanier - Wife  
 

Wednesday, January 8th 
1 Jn 4:11-18; Ps 72:1-2, 10, 12-13;  
Mk 6:45-52   
8:00 am † Virginia Wojciechowski - Family  
9:30 am † John Schmitt - Al and Nancy Woyak 
 

Thursday, January 9th 
1 Jn 4:19-5:4; Ps 72:1-2, 14 and 15bc, 17;  
Lk 4:14-22a     
8:00 am † Archie Schulte - Family  
 

Friday, January 10th 
1 Jn 5:5-13; Ps 147:12-13, 14-15, 19-20;  
Lk 5:12-16        
8:00 am    Noah Theys - Grandpa  
 

Saturday, January 11th 
1 Jn 5:14-21;  
Ps 149:1-2, 3-4, 5 and 6a and 9b; Jn 3:22-30  
4:00 pm † All Parishioners Living and Dead 
 

Sunday, January 12th 
The Baptism of the Lord 
Is 42:1-4, 6-7; Ps 29:1-2, 3-4, 3, 9-10;  
Acts 10:34-38; Mt 3:13-17            
8:30 am † Beaudry Family - Family and Friends  
10:30 am † Charles Lustig - Suchorski Family  
12:30 pm †   
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Everyday Stewardship ©LPi 
God’s glory, now, is kindled gentler than candlelight 
under the rafters of a barn: 
Eternal Peace is sleeping in the hay, 
And Wisdom’s born in secret in a straw-roofed stable.* 
 

When I was younger, I wrote music to and recorded Thomas 
Merton’s poem, “Epiphany Carol.”  If you have never read it, 
search it out on the internet.  Merton’s words are profound 
and paint a picture of the awesomeness of Jesus, the newborn 
King of Kings, lying in a simple straw bed.  The shepherds and 
Wise Men are drawn to pay homage to the One who has 
been born above all others and brings with him hope for a 
broken world. 
 

As Merton correctly points out, the gifts we are called to bring 
to this baby and lay at his feet are our prayers and  
penances, next to those gifts of worldly wealth.  What is it 
you have to bring to the stable on this feast of the Epiphany 
of the Lord?  Unless those prayers and penances lead to a 
new way of living, our gifts will be void of meaning.  What 
we lay before him speaks to the change in us he has given us 
by his birth.  Our daily stewardship is resembled in those 
gifts.  If we are to truly echo the kingdom of God in our lives 
and actions, what we ultimately offer to him is no less than our 
entire selves.  This baby will give his entire self for us, and his 
work must continue through our hands and feet. 
 

While we unnumbered children of the wicked centuries 
Come after with our penances and prayers, 
And lay them down in the sweet-smelling hay 
Beside the wise men’s golden jars.*  
 

*Excerpts from “Epiphany Carol” by Thomas Merton 
                                   — Tracy Earl Welliver 

“Finding Contentment in a Discontented 
World” reflection and wellness workshop 
Sponsored by the School Sisters of St. Francis 
Saturday, January 25, 9-11:15am 
St. Joseph Center, 1501 S. Layton Blvd. (Greenfield Ave. 
at 27th St.), Milwaukee, WI 53215 
According to the National Institute of Mental Health, more 
than a third of the adult population in North America  
experiences anxiety-related wellness issues.  Less than half 
will receive the quality professional care they need.      
Another significant portion of the population battles with 
feelings of not measuring up--a general dissatisfaction 
pandemic in our competitive society.  Take the first step to 
wellness and spiritual wholeness by being informed about 
these issues.  Author Ann C. Sullivan will be the guest 
speaker. 
Committed to helping people break through the  
misinformation surrounding anxiety, Ann will share her  
personal journey, using Scripture and advice from the 
health profession.  A much-sought-after inspirational  
speaker, she is the author of Unsatisfied: Finding  
Contentment in a Discontented World and Permission to 
Doubt. (Books will be available for sale at the event.)  
Make it a priority to get the New Year started on the right 
and righteous path.  Reserve your place today.  The fee is 
just $15.  Send cash or checks to: School Sisters of St.  
Francis Outreach Events; c/o Donna O’Loughlin; 1501 S. 
Layton Blvd., Milwaukee, WI 53215.  Contact: 
doloughlin@sssf.org or 414-385-5272.  Ample free  
parking available at St. Joseph Center lot at 29th and  
Orchard Sts. 
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The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

Our Online Church Directory Needs You! 
If you are using the directory from 2014 you are out of date.  Go 
to members.InstantChurchDirectory.com and follow the prompts 
under “Sign In” to “Create a login now.”  You need to use your 
email as listed in our directory to create a log-in the first time.   
 

We also need photos 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!  If you don’t have a computer but want your picture in the  
directory, drop one off at the parish office and we’ll set you up.   
Questions, contact the parish office.   

GIVE US THIS DAY 
Sunday January 6, 2019   Reflection 

What We Confess by Our Gifts 
 

   I ask you to reflect and to see how clear sighted 
faith is; consider carefully what sharp eyes it has. 
It recognizes the Son of God as he sucks milk, it 
recognizes him as he hangs on the cross, it  
recognizes him as he dies.  The thief recognized 
him on the gibbet, the Magi in a stable; the one 
[recognized him] pierced by nails, the Magi, 
wrapped in swaddling clothes, while the centurion 
knew him as life in death.  They [recognized] the 
power of God in the weakness of a youthful 
body, and he [recognized] the supreme Spirit as 
he breathed his last. 
   The Magi recognized the Word of God in a 
speechless baby—whatever the others confess by 
their utterances, they confess by their gifts.  The 
thief pronounces him a king, the centurion both the 
Son of God and a human being.  The Magi’s gifts 
declare all these three–although by the  
frankincense they point less to the Son of God 
than God. 
   We therefore pray, dearly beloved, that these 
may benefit you:  the great godly love which the 
God of majesty has shown you, the great humility 
which he took on, and the great graciousness 
which has become apparent to you through the 
humility of Christ.  Let us give thanks to our  
Redeemer and Mediator, through whom we have 
come to know the good will of God the Father 
towards us. 

  St. Bernard of Clairvaux, Sermon 2 
  Bernard of Clairvaux (1090-1153),  
  Abbot and Doctor of the Church   

This 900-year-old reflection is about a word 
which is mentioned only once; FAITH.  The first 
time I ever wrote about The Epiphany it was 
about how many authorities say it is a feast about 
Christ being revealed to us.  St. Bernard points out 
what Jesus was; a baby, a man on the cross and a 
dead man.  These were not an obvious revelation.  
It took the Magi and others the “sharp eyes it 
has”, that Faith has to see Him.  For me Faith is 
elusive.  My problem is I was educated in 
“scientific reasoning”.  That means to think  
logically, sensibly with experimenting and finding 
evidence.  Faith is believing not based on proof.  I 
don’t think I have totally received the gift of Faith 
yet. 
   Last year I repeated my first Epiphany column 
because of deadline pressures of the season.  I 
didn’t want to do that again!  Yes, that is one  
reason I printed a writing not my own.  A bigger 
reason is I find other writers more inspiring than I 
can be.   

Christ Child Society-Milwaukee Chapter 
Consider becoming a member of the Milwaukee Chapter of the Christ 
Child Society. Join us Thursday January 16, 9:15-11:15 at St. Anne's 
Home, 3800 N. 92nd Street.  We'll show you how we assemble clothes 
and personal items for babies in need and for children in transition to 
foster care.  Then we'll have coffee and snacks-and tell you how you 
can help others through our volunteer organization.  Let us know if you 
can attend at 414-540-0489, or for more information visit 
www.ChristChildMilwaukee.org.  

In Search of Young Adults! 
SPIRITUS is seeking Catholic young adults, 21-29 
years of age, to join the SPIRITUS missionary team 
this August.  SPIRITUS ignites the faith in thousands of 
young Catholics through retreats and parish youth 
ministry each year!  Missionaries live in community 
and travel to parishes and schools throughout Wisconsin; they receive 
training, formation, spiritual direction, lodging, food, a monthly  
allowance, health insurance and a $2,000 stipend upon completion of 
the 9-month program.  It is a unique opportunity to serve our Lord and 
help young Catholics grow in faith. Visit www.spiritusministries.org, for 
more information contact Rachel at (920) 722-8918 x113 or  
recruiter@spiritusministries.org. 
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Aluminum Cans 
Drop in the fence by the 
blue shed in the parking 
lot.  Money is donated to 
the parish.   

Gospel Meditation ©LPi  
We may walk many roads when we search for God, and 
He leads us all the while.  The men we honor today were 
not Jews.  The Messiah wasn’t coming for them, not in the 
minds of Jesus’ contemporaries.  These men were  
astrologers.  They were adept at reading portents in the 
sky, a practice condemned in the Mosaic covenant.  Still, 
to the best of their knowledge and awareness, they were 
seeking the truth.  This truth led them to journey from their 
own homeland to honor a king they’d never met, one they 
couldn’t be sure truly existed.  “‘We saw his star at its  
rising and have come to do him homage.’”  Who do you 
know seeks God so tenaciously? 
 

“Magi from the east arrived in Jerusalem,” the Gospel tells 
us.  Who are the seekers in your own life?  Maybe it’s 
your cautiously curious co-worker, the neighbor who  
unexpectedly found peace on a yoga retreat, or your 
desperately angry child who has chosen, for now, to go 
their own way.  Perhaps they’re not overtly headed for 
Jesus now, not yet.  But they may well be seekers of truth 
in ways we didn’t expect.  Our invitation is to listen,  
inquire, and give directions when appropriate. 
 

The magi and modern-day seekers can inspire us as well. 
When is the last time you sought God’s truth so  
tenaciously?  As believers, it can perhaps be easy to  
become desensitized to the Christmas season and to the 
miraculous reality we recently celebrated.  Mass may 
have been lovely, but so was the succulent roast beef, the 
crisp smell of evergreen, and the warm glow of family. 
Consider asking yourself, “God, do I know you as well as I 
should?  Would I journey as far as the magi to meet You, 
if I could?  Do I journey to meet You daily in prayer? 
What do those answer say about me, and about our  
relationship?”  Perhaps we, like the magi, can once again 
be “overjoyed” at seeing the Light of the World. 

Are you feeling called to learn more and do 
more? 
The Saint Clare Center at Cardinal Stritch University provides 
education for lay Catholics who want to grow in faith and  
renew the church.  Our Saturday Institute is a non-credit pro-
gram that combines theology, spirituality, and ministry.  Cours-
es meet six Saturdays a semester.  Our students are a wide 
range of adult Catholics from around the Archdiocese.  Per-
haps you are called to be one of them!  For more information, 
call 414-410-4353 or visit www.stritch.edu/SaintClareCenter. 

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

Attention All Middle School Students - SHADOW AT CMH! 
Students can shadow any day of the week or join us for our upcoming themed shadow days: 
 Sports Shadow Day, January 24 
 Performing & Visual Arts Shadow Day, February 7 
 Friends & Family Shadow Day, April 3 
8th Graders Can Even WIN AWESOME PRIZES 
All 8th graders who shadow at Catholic Memorial High School between Aug. 15, 2019 until 
Registration Night on Feb. 3, 2020 will be entered into a drawing for one of THREE prizes!  
 CRUSADER PACKAGE 
     2 CMH Drama Passes + 2 CMH Athletic Passes + CMH Spirit Wear 
 FRESHMAN YEAR PACKAGE 
     Free Books for Freshman Year + Apple AirPods + CMH Spirit Wear 
 LAPTOP 
     Be ready to work and play on this brand new laptop! 
HOW DO I QUALIFY? 
• Must attend a day at CMH between Aug. 15, 2019 until Registration Night on Feb. 3, 
2020. 
• Must be in 8th grade for the 2019-2020 school year. 
Winners will be drawn at Registration Night on Monday, February 3, 2020! 
(Must be present at Registration Night to Win)  
Sign-up to Shadow at: www.catholicmemorial.net  
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Christmas Memorials 2019 
Thank you to everyone who made donations in memory 
of loved ones for decorations at our Christmas masses.  

Jerome & Beatrice Lewicki 
Lloyd, Rosella & Ed Burish 
Thomas J. Napierala 
Thomas Karczewski 
Our parents 
Karth & Smolinski Family 
Jerome Pawlinski 
 
We apologize for any misspellings. 
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Green Bay Marriage Encounter 
Are you looking for A Loving & Thoughtful Christmas Gift for you & your spouse or another couple?  A Marriage Encounter 
weekend provides a great opportunity for married couples to spend a weekend together focusing on communication in their 
marital relationship.  Green Bay Marriage Encounter is pleased to bring you this weekend experience during which couples 
discover together "how their good marriage can be even better" or "new pathways to get their marriage back on track". 
Spouses will enjoy spending some quality time with each other after the busy Christmas season on January 10-12, 2020 at 
the Norbertine Center for Spirituality at St. Norbert Abbey in De Pere.  Call 920-544-5166 or visit www.gbme.org for more 
information or to register.  There will be another Marriage Encounter Weekend on March 27-29, 2020 in De Pere.  

Is there an important event or 
prayer intention your group or  

parish should be notified about?  Reply to any 
Note or text to ask ADMIN to send a message!!!

Go to “stmoftours.org” click on “Flocknote”  
for details and sign-up 



NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2020 · CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH—NĂM A                                                                                          TRA NG 9  

Ý cầu nguyện tháng 1 của ĐTC 
Xin cho giới trẻ biết noi gương Mẹ  

Maria đáp lại lời mời gọi của Chúa để 
đem Tin Mừng cho thế giới 

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Lễ Kính 
Ngày 5 tháng 1 năm 2020 (màu Trắng) 
Bilingual,  potluck cơm trưa chung 

 

Đọc Lời Chúa & Lời Nguyện:     Chị Thu 
Làm thức ăn cho các em:             GĐ Trịnh Hào & 
     Sandy Nguyễn 
 

*************************************** 
Chúa Nhật Chúa chịu Phép Rửa - Lễ Kính 

Ngày 12 tháng 1 năm 2020 (màu Trắng) 
 
 

Thừa Tác Viên:  Bùi Hiệp, Lê Toàn,  
  Đinh T. Công, Nguyễn H. Vân, 
  Nguyễn Lệ Khanh,  
  Nguyễn Bảo Hương 
 

Giúp Lễ 4: Nguyễn Jackie,  
  Nguyễn Jimmy, Việt Trevor, 
  Nguyễn Minh Paul 
 

Đọc Lời Chúa:  Phạm Ethan, Sydney Yang  
 

Lời Nguyện: Nguyễn Nghi  
 

Dâng Lễ Vật: GĐ A/C Vũ & Minh 
 

Làm thức ăn cho 
các em:  GĐ Đỗ Hòa & Hân 
 

*************************************** 
Chúa Nhật II Thường Niên A 
Ngày 19 tháng 1 năm 2020 (Xanh) 

 
Thừa Tác Viên:  Lê Toàn, Đinh T Quang, Trần 
  Mỹ Trang, Trần Hiệp,  
  Vũ Tuyết Hồng, Trần M Tâm 
 

Giúp Lễ 1: Phan Tú, Đinh Er ic,  
  Nguyễn Kimty, Nguyễn Eden   
 

Đọc Lời Chúa:  chị Cúc, chị Lương Oanh 
 

Lời Nguyện:      Bác Thám 
 

Dâng lễ vật:  GĐ AC Cường & Ngọc 
 

Làm thức ăn cho 
các em:  GĐ Trần Hảo & Trang 

 

LỜI CHÚA:   Mt 2:1-12  Con Đường Đức Tin 
      
     Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan 
báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các 
ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước, đạo binh thiên thần ca hát, 
ngôi sao lạ xuất hiện...  Tuy nhiên không phải ai cũng gặp được 
Chúa. Có những người không gặp Chúa, dù biết rõ những chỉ dẫn về 
Người chẳng hạn như những kinh sư, biệt phái, đế vương vì họ 
không chịu đi tìm kiếm. 
     Trái lại, những người có vẻ nghèo hèn, thiếu thốn phương tiện, 
xa xôi cách trở lại gặp được Chúa. Đó là các mục đồng và đặc biệt 
ba nhà đạo sĩ mà ta nhớ đến trong thánh lễ hôm nay. Họ đã gặp 
Chúa vì họ đã lên đường, cương quyết đi tìm, chấp nhận gian khổ, 
tâm hồn họ đơn sơ thành thực. Họ đi tìm Chúa để thỏa lòng khao 
khát chân lý chứ không để thỏa mãn những tham vọng đen tối. Đi 
tìm Chúa để thờ lạy Chúa chứ không vì lợi lộc cá nhân. Với tâm hồn 
đơn sơ, họ đã nhận ra ý Chúa, dù ý Chúa chỉ nhẹ nhàng qua một ánh 
sao.  
     Đời sống đạo của chúng ta cũng là một cuộc đi tìm Chúa. Tôi sẽ 
chỉ gặp được Chúa nếu tôi noi gương ba vua, có tâm hồn đơn sơ 
thành thực, có lòng khao khát Chúa vì chính Chúa, và dám dấn thân 
thực hành những điều Chúa truyền dạy, đặc biệt là giới răn bác ái, 
phục vụ Chúa trong những anh em nghèo khổ. 

Liên lạc Cha QN, HĐMV & các Trưởng Ban: 
 

 - Cha Quang Trần (Lm. QN)…......414-209-7676  
 - Anh Trí Lê (Chủ tịch) ………….414-416-6679 
 - Anh Quang Đinh (Phó nội vụ).....414-530-6642 
 - Anh Tiến Phạm (Phó ngoại vụ) ...414-217-2227 
 - Chị Lan Đặng (Thư ký)…………262-617-6510 
 - Chị Điệp Võ (Thủ quỹ)………... 262-366-8315 
 - Chị Yến (Hội CBMCG)……..….414-416-6672 
 - Chị Trang (Ban Phung Vụ) ….....414-510-9074 
 - Chị Hồng (Ca đoàn Lavang).…...414-768-1908 
 - Chị Hương (Ban Việt Ngữ)….....414-630-2339 
 - Anh Kỳ (Ban Trật Tự)……….....414-243-9236 
 - Chị Thanh (C.đoàn Magnificat)...262-271-6475 
 - Trưởng Toàn (Đoàn TNTT)….....336-383-2169 
 - Anh Tiến (Hội Phụ Huynh)……..203-560-8455 
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CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 12 & THÁNG 1 
 

1.  Chúa Nhật, ngày 12 tháng 01, 2020:  Chúa Giê-su chịu phép Rửa – Lễ Kính lúc 12:30pm 
2.  Chúa Nhật, ngày 26 tháng 01, 2020:  Xuân Canh Tý – Thánh Lễ và Tiệc mừng Tết từ 12:30pm. 
 

THÔNG BÁO 
1. Hôm nay, sau lễ song ngữ mừng kính Chúa Hiển Linh và dùng cơm trưa chung trong giáo xứ, kính mời cộng  
      đoàn thêm chút thời giờ ở lại cùng nhau dọn dẹp hallway. 
 

2. CN ngày 26 tháng 01: Thánh Lễ mừng Xuân Canh Tý sẽ được tổ chức tại Dòng Thánh Tâm (Sacred 
Heart Monastery, địa chỉ: 7335 S. Lovers Lane Road, Franklin, WI 53132 - 1850) , kính mời quý ông bà 
và anh chị em ở lại cùng chung vui trong buổi tiệc mừng Xuân của cộng đoàn cùng với nhà Dòng. Giờ Thánh 
Lễ: 12:30pm. Trân trọng kính mời! 

 

3. Đăng ký mua Bánh Tét, Bánh Chưng: những ai có nhu cầu xin liên hệ đặt bánh nơi chị Hồng Vũ                        
      (số đt:  414 768 1908)  
 

4. Đăng ký mua Hoa Tết: Xin liên hệ chị Xuân Nguyễn ( số đt: 414 403 1104), hoặc chị Điệp Võ  
      (số đt: 262 366 8315).  Các loại hoa và giá cả: 
 - Hoa Huệ: $25/1 bó (25 cánh) 
 - Hoa Lan đất: $75/1 bình lớn 
 - Hoa Mai (tùy theo cành lớn nhỏ): giá từ $40– $75/1 cành 
 - Hoa Cúc Đại Đóa: - Bình 7 hoa: $25/1 bình, $40/2 bình 
            - Bình 9 hoa: $30/1 bình, $50/2 bình 
 

5. Xin cộng đoàn tiếp tục mua vé Calendar Raffle ủng hộ gây quỹ giáo xứ. 
 

6. Đóng Niên Liễm: xin nhắc các gia đình đóng Niên Liễm hàng năm để trang trãi cho các tổ chức và hoạt động 
của cộng đoàn được tốt đẹp.  

 

7. Đóng góp cho giáo xứ: xin kêu gọi quý ông bà và anh chị em cùng các gia đình trong cộng đoàn Tê-rê-sa  
      quảng đại đóng góp đều đặn hàng tuần cho giáo xứ qua việc xin giỏ trong thánh lễ để giáo xứ có đủ trang trãi  
      mọi chi phí của nhà thờ như điện, nước, xúc tuyết, heat, dọn dẹp, cắt cỏ... và rất nhiều chi phí khác. Là mỗi  
      thành viên của giáo xứ, chúng ta có bổn phận chia sẻ và đóng góp để duy trì mọi hoạt động của giáo xứ được  
      tốt đẹp. Những gia đình đã nhập xứ và cộng đoàn thì được coi như thành viên và hưởng nhiều quyền lợi trong  
      giáo xứ. Ngược lại, những ai không đăng ký gia nhập xứ thì cũng không được hưởng những quyền lợi của giáo  
      xứ. 
 

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

LỄ HIỂN LINH- NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA 
Jean Luc Muller 
Église en fêtes, Tequi, 1990, tr. 51-59 
     Lễ Hiển Linh được cử hành vào ngày Chúa Nhật thứ hai sau lễ Giáng Sinh, là một trong những lễ trọng lâu đời nhất trong niên 
lịch Kitô giáo. Được nhiều người biết đến với tên gọi là lễ Ba Vua, và do các truyền thống đi kèm, lễ này chủ yếu cử hành việc 
Đức Kitô Cứu Thế xuất hiện, tỏ mình cho thế gian, với tư cách là Thiên Chúa, Con Người và là Vua. Thật vậy, trong thế giới cổ 
đại, từ Hy Lạp Epiphanie cũng có nghĩa là sự can thiệp lạ lùng của thần thánh vì con người, sự xuất hiện đầy hân hoan của một 
lãnh chúa như khi lên ngôi hay lúc khải hoàn tiến vào thành. Trong Tân Ước, từ này được dùng để chỉ sự tỏ mình của Đức Kitô 
như là Con Thiên Chúa: “Ngài bày tỏ vinh quang của mình và các môn đệ tin vào Ngài” (Ga 2, 11) 
Nguồn gốc của ngày lễ 
     Thời giáo hội sơ khai, chỉ có ngày lễ Phục Sinh là được cử hành hằng năm cách đặc biệt và mỗi ngày Chúa Nhật được xem như 
một ngày “tiểu phục sinh”. Vào thế kỷ thứ III và IV, tại Đông phương và Tây phương, xuất hiện các ngày lễ trọng mừng Đấng 
Cứu Thế đến giữa loài người. Trong khi ở Tây phương, lễ Giáng Sinh được cố định vào ngày 25 tháng Chạp, nhằm tiết Đông chí, 
để thay thế các cuộc lễ ngoại giáo mừng sự trở lại của Mặt trời và Ánh sáng, thì lễ Thiên Chúa Nhập Thể được cử hành vào ngày 6 
tháng Giêng tại Đông phương. Tại Ai Cập và Ả Rập, ngày này trùng hợp với một ngày lễ rất cổ xưa của người ngoại giáo tôn vinh 
thần Mặt Trời, tương tự với ngày Đông chí ở Roma. 
     Như thế, lễ Hiển Linh có nguồn gốc là một ngày lễ cổ xưa của người Kitô giáo tương tự với ngày lễ Giáng Sinh, như các nghi 
lễ được cử hành tại Giêrusalem vào cuối thế kỷ thứ IV và đầu thế kỷ thứ V đã chứng minh: vào buổi chiều ngày 5 tháng Giêng, vị 
giám mục cùng với hàng giáo sĩ và giáo dân đến Giêrusalem. Sau buổi cầu nguyện, người ta đi thành đoàn rước đến hang đá Giáng 
Sinh để công bố đoạn Tin Mừng về sự hạ sinh của Đức Kitô. Sau đó là cuộc canh thức dài kết thúc bằng một thánh lễ vào những 
giờ đầu tiên trong ngày với bài đọc Tin Mừng về các Đạo Sĩ đến thờ lạy Chúa. Rồi người ta vừa hát bài Benedictus vừa quay trở 
lại Giêrusalem để cử hành một thánh lễ trọng thể nữa tại Vương Cung Thánh Đường Mộ Thánh. 
                            (đọc tiếp trang sau) 



(tiếp theo bài viêt: Lễ Hiển Linh: Nguồn Gốc và Ý Nghĩa) 
 

Ngày lễ của ba phép lạ 
     Từ Đông phương, lễ Hiển Linh lan sang Châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ IV và được nói đến lần đầu tiên tại xứ Gaule vào năm 361; 
ngược lại, Đông phương cũng đã chấp nhận ngày lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng Chạp. Đến cuối thế kỷ này, hầu hết các Giáo Hội đều 
cử hành hai ngày lễ trọng bổ túc cho nhau này. 
     Ý nghĩa của hai ngày lễ này đã có sự biến chuyển sau đó, cả ở Tây phương lẫn Đông phương. 
· Ban đầu, ở Tây phương, người ta có thói quen cử hành chung các biến cố hạ sinh của Đức Kitô vào ngày Giáng Sinh, biến cố các đạo sĩ 
đến thờ lạy Chúa và cuộc tàn sát các Thánh Anh Hài. Nhưng khi Roma bắt đầu mừng lễ Hiển Linh thì hai biến cố cuối cùng này được tách 
rời ra khỏi ngày lễ 25 tháng Chạp để dành tôn kính các Đạo Sĩ là chủ đề chính cho ngày lễ trọng mới vào ngày 6 tháng Giêng. Như thế, lễ 
Hiển Linh trong phụng vụ Roma mang thông điệp chính là sự mạc khải của Đức Kitô cho mọi dân tộc được biểu tượng qua các Đạo Sĩ. 
· Còn đối với Giáo Hội Đông phương, lễ Hiển Linh đã trở thành đại lễ mừng thiên tính của Đức Kitô; mầu nhiệm Nhập Thể và sự thờ lạy 
của các Đạo Sĩ vì thế được cử hành vào ngày lễ Giáng Sinh. Thế rồi sau đó lễ Hiển Linh ngày càng được hiểu như là lễ Đức Kitô Chịu 
Phép Rửa (chịu ảnh hưởng của Ai Cập vì phụng vụ này đã sáp nhập biến cố này vào lễ ngày 6 tháng Giêng để nhấn mạnh đến thiên tính 
thật sự của Đức Kitô ngay từ khi sinh ra). Do đó mà ở Đông phương có tục lệ làm phép nước rửa tội, nước giếng rửa tội, các nguồn nước 
và sông suối vào dịp lễ Hiển Linh. Vào ngày này, nhiều đám đông kéo nhau đến bờ sông Giođan để dìm mình ba lần trong trong dòng 
sông theo như nghi thức rửa tội của Đông phương. 
     Phép lạ tại Cana là dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa của Đức Kitô sau mạc khải tại sông Giođan. Trong phụng vụ 
Đông phương, lễ Hiển Linh đã trở thành ngày lễ của ba phép lạ mà dấu vết vẫn còn tìm thấy được trong bài điệp ca Magnificat của giờ 
kinh chiều: “Chúng con mừng kính ngày thánh này được điểm tô bằng ba phép lạ: hôm nay ngôi sao đã dẫn dường cho các Đạo sĩ đến 
hang đá; hôm nay nước đã biến thành rượu tại tiệc cưới; hôm nay tại sông Giođan, Đức Kitô đã muốn chịu phép rửa bởi Gioan để cứu 
chuộc chúng ta”. Thật vậy phụng vụ Roma cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vào tuần bát nhật và phép lạ Cana vào ngày Chúa Nhật 
thứ hai sau đó. 
Các Đạo sĩ 
     Nhưng các đạo sĩ đến kính viếng Vua dân Do Thái này chính xác là những ai? Tin Mừng chẳng nói gì ngoài việc họ đến từ phương 
Đông. Người ta thường cho rằng họ là các thành viên của một trong sáu giai cấp của xứ Ba Tư cổ xưa. Vừa là tư tế, nhà thiên văn và 
chiêm tinh, những người có học thức cao này không chỉ phục vụ cho tôn giáo mình mà họ biết rõ các nghi lễ và thực hành, nhưng họ cũng 
có kiến thức về khoa học rất rộng, nhất là thiên văn, chuyên giải thích các giấc mộng và những dấu hiệu thiên văn. Trong nhiều xứ sở, họ 
là cố vấn của triều đình. 
Đối với các Đạo sĩ này, sự xuất hiện trên trời một hiện tượng thiên văn bất thường (như sao chổi hay sự giao nhau của các hành tinh) là 
dấu hiệu của một biến cố lịch sử quan trọng như ngày sinh của một nhân vật hàng đầu. Thật vậy, ý tưởng rất phổ thông trong thế giới cổ 
đại là có một sự tương quan giữa con người và vị trí của những vì sao nào đó ở trên trời. Chính vì thế mà đối với người Ai cập, khi xuất 
hiện sao Thiên Lang (Sirius) là điềm báo trước lũ lụt mang lại phù sa của sông Nil, mặc dầu chẳng có liên quan nhân quả gì giữa hai hiện 
tượng này. 
“Vua dân Do Thái vừa sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện và chúng tôi đến để triều bái Ngài” (Mt 2, 2). Câu hỏi 
mà các Đạo sĩ đặt ra khi vừa đến Giêrusalem nằm trong bối cảnh thiên văn của phương Đông cổ đại, thế nhưng còn cần phải giải thích 
rằng các Đạo sĩ hướng thẳng đến xứ Palestine và xin gặp đích thân Vua dân Do Thái chính là bởi vì ngôi sao đưa đường cho những vị này 
được hiểu như là một dấu hiệu quá rõ ràng. Điều này giả định rằng những nhà thông thái đến gặp Đức Kitô đã biết rõ những lời tiên tri của 
Cựu Ước nối kết sự sinh hạ của Đấng Cứu Thế với một dấu hiệu của ánh sáng: “Một vì sao xuất hiện từ Giacóp” (Ds 24, 17); “Dân đang 
lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9, 
1). Nếu chính họ không theo tôn giáo của người do Thái thì ít ra họ cũng có quan hệ với môi trường Do Thái, có thể là những người Do 
Thái tản mác (Diaspora) ở xứ Babylone. 
     Lưu ý rằng thánh sử Matthêu không nêu con số chính xác các Đạo sĩ, cũng không nói họ là vua. Trong các bức hoạ hay tranh ghép cổ 
thời, người ta vẽ hai, ba, bốn ông hay nhiều hơn thế nữa, các Kitô hữu ở phương Đông quen tính đến hơn chục ông. Con số ba theo truyền 
thống chắc chắn là do ba lễ vật dâng lên cho Chúa Kitô. Ta cũng có thể thấy sự lựa chọn con số này biểu trưng cho Ba Ngôi. Về việc trình 
bày các Đạo sĩ như là những vị vua, cưỡi trên lưng lạc đà, đầu đội vương miện, có cả đoàn tuỳ tùng đi theo, hình ảnh này là do ngôn sứ 
Isai đã loan báo rằng người ta sẽ thấy các vị vua lên đường đến thờ lạy Thiên Chúa thật tại Giêrusalem: “Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng 
của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước (…) Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Mađian và Êpha; tất cả 
những người từ Saba kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Chúa” (Is 60, 1-6). 
 Sứ điệp của lễ Hiển Linh: Chúa Giêsu được mạc khải như làVua, Thiên Chúa và con người. 
     Lễ vật các đạo sĩ dâng cho Chúa Kitô đã mạc khải cách biểu trưng về ý nghĩa của ngày lễ Hiển Linh: “Được Ngôi sao đưa đường đến 
tận nhà Giacóp, đến với Đấng Emmanuel, qua lễ vật dâng tiến, họ muốn bày tỏ Đấng mà họ thờ lạy là ai: với mộc dược thì đó là Đấng 
phải chết và chịu mai táng vì nhân loại phải chết; với vàng thì đó là Vua mà triều đại của Ngài không bao giờ chấm dứt; với nhũ hương thì 
đó là Thiên Chúa được nhìn nhận ở xứ Giuđê đồng thời cũng là Đấng tỏ mình cho những ai không tìm thấy Ngài”.[2] 
     Tiến dâng vàng, các Đạo sĩ nhìn nhận vương quyền của Đức Kitô, hậu duệ cuối cùng của giòng dõi Đavít, như ngôn sứ Isai đã tiên báo: 
“Một chồi non sẽ trồi ra từ gốc Giesê, một mầm non sẽ mọc lên từ cội rễ ấy, Thánh Thần của Yavê sẽ ngự trên vị này …” (Is 11, 1-2). Họ 
đến quỳ gối trước vị vua mà quyền năng bao trùm vạn vật; không phải bằng quân đội và vinh quang cá nhân mà bằng tình yêu vô bờ qua 
việc phục vụ và tự hiến chính mình.Nếu vương quốc của Đức Kitô đạt đến độ toàn hảo như vậy chính bởi vì nó không thuộc về thế gian 
này, như Chúa Giêsu đã tuyên bố với Philatô trong cuộc thẩm vấn. Quyền lực mà Đức Giêsu Kitô có được là do Chúa Cha ban cho và đó 
là ý nghĩa của lễ dâng trầm hương vì sản vật này dành riêng cho Thiên Chúa trong các nghi lễ tại Đền Thờ. Như vậy các Đạo sĩ đã nhìn 
nhận thiên tính của Đức Kitô ngay từ khi hạ sinh, trước khi Ngài bày tỏ cho con người bằng các phép lạ.Hoàn toàn là Thiên Chúa, Đức 
Giêsu cũng hoàn toàn là con người. Chính vì thế mà các Đạo sĩ đã tiến dâng lễ phẩm thứ ba là mộc dược, thứ hương liệu dùng để băng bó 
vết thương và tẩm liệm xác chết. Khi nhập thể, quả thật Con Thiên Chúa đã hoàn toàn thông phần vào kiếp con người, chia sẻ vận mệnh 
của mỗi người từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, ngoại trừ tội lỗi, mà không cần sử dụng đến quyền năng Thiên Chúa,        

 

Posted on 29/12/2010 by Xuân Bích Việt Nam 
chuyển ngữ 

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính 
Trích “Bản Thông Tin” giáo phận Qui Nhơn, số tháng 12/2010 
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ON TARGET
FOR FURNACE
& A/C REPAIR

Licensed & Insured • Residential • Commercial
Forced Air • Hot Water Heat • Gas • Oil • All Makes & Models

Steve Boehme, Parish Member    (414) 758-0781 • www.arrowhvacllc.com
Annual Check Ups Can Save Money, Schedule Yours Today!

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Sweeney Well Drilling 
& Pumps

Water is Our Business 
Since 1952

                     414-425-3123
Franklin

Ketterhagen
MeMorials

      262-763-2535
Custom Design & Installation 

Burlington - Elkhorn
www.ketterhagenmemorials.com

  Veterinary Care    Grooming 
Daycare    Boarding

414-427-2700

CH01

Expires: 
3-31-20 VALLEY GREEN

GOLF COURSE
• 9 HOLE • PAR 3

W126 S9218  N. Cape Rd.
Muskego, WI 53150

(414) 425-9985

NOW HIRING Part-Time $18.50 per hour
• Part-Time School Bus Drivers

• $1,500 Sign on Bonus
• Flexible Hours 

Careers@FirstStudent.com

(414) 422-2020

3573 South 108th Street
(414) 321-6111

“A Full Service Family Law Firm”
    James K. Jaskolski   Christopher Kuechler 
  Circuit Court Commissioner jaskolskilaw.com

Pre-Need Lunch & Learn Seminars Held Monthly
Call 414-649-1739 for more info | www.maxsass.com
James Sass & Michael Kremski - Parish Members

Classes, Birthday Parties and More!

AltiusGym.com

CASH FOR GOLD
ROBERT  HAACK DIAMONDS

7530 W Layton Ave - Greenfield | 414-281-0500
Visit us at: WWW.ROBERTHAACKDIAMONDS.COM

BRUSKIEWITZ
FOREST LANE FUNERAL CHAPEL
Funeral & Cremation Services

Family Owned & Operated
Celebrating 100 Years of Service

1912 - 2012
5355 W. Forest Home Ave

414-321-1700

COMMERCIAL
RESIDENTIAL • INDUSTRIAL

Paving •  Seal Coating
Line Marking

11251 West Forest Home Ave, Franklin
P 414.425.5353 | F 414.425.6691

suburbanasphalt.com

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

Oak Creek      414-762-5723    MP #227513
The Third Generation of the Dereszynski Family To Serve You

Air Conditioning & Duct Cleaning
Installation and  Service

414-764-4700 Oak Creek 
262-534-5568 Waterford

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

open Monday - saturday 6aM -9pM

WENTA 
MONUMENT CO.
We Do Our Own Work

Mon. thru Fri. 9-5; Sat. 9-3
3552 S. 13th Street

744-3834
www.wentamonuments.com

Carpet, Vinyl, Hardwood
& Laminate Floors

11360 W. Forest Home Ave.

529-7770

FLOOR COVERING

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

7113 S. 76th Street, Franklin
414-427-4577    www.matuseyecare.com

 
Independently Owned & Operated 
JOHN & DIANE WINKOWSKI 
Cruise Specialist, Parish Members 
7024 S. Lovers Lane Rd.  Tel: 414-858-9065 
jwinkowski@cruiseplanners.com 
www.winkycruiseplanners.com

           www.rawsondental.com

414.525.0300
7400 W. Rawson Ave., Suite 233 

Franklin, WI 53132

Southpointe Healthcare Center
Skilled Nursing - Rehabilitation - Long Term Care
4500 West Loomis Road • Greenfield, WI 53220

414-325-5300

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

Closed Sat & Sun

(414) 761-3250
7948 South 27th St, Oak Creek

BOBBY GUTKNECHT
Owner

FUNERAL HOMES
& CREMATION SERVICES

262-786-8009
www.krausefuneralhome.com

CLASSES IN JAZZ, 
TAP, BALLET AND MORE!

Beginner to AdvAnced
Preschool to Adult

Dance Supplies Available
SANDRA YOUNG
Director & Choreographer

181 W. Marquette Ave.• Oak Creek   
414-768-9876 www.youngdance.biz

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work
640 S. 70th St.      414-471-8565

Steve Haupt’S
Mbl  491-8402 • Ofc  679-3129

Haupt’S tree & Stump removal
Insured

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

JESSE A. WESOLOWSKI
Attorney At Law

Wesolowski, Reidenbach & Sajdak, 
S.C.

11402 W. Church Street
Franklin, Wisconsin 53132

(414) 529-8900 Fax (414) 529-2121
Email: JWeslaw@aol.com

 PROUDLY WELCOMING ALL FAITHS AND TRADITIONS

Winter Open House
Pre-K - 12th Grade
Sunday, January 26th

12-3:00 PM

Join
Us!

Come see how every  
Prairie student is Known, Valued,  

Supported & Challenged

www.prairieschool.com

What is God calling you to do next?
Come learn more about

Sacred Heart’s Cor Unum (One Heart)
program for Catholics.

Contact Monica at Sacred Heart for a tour and
conversation: corunum@shsst.edu, or 414-858-4654.

Learn more: www.shsst.edu/cor-unum

, LLC


