
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. 
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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 27 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
  6:30pm - First Reconciliation 
Jan 28 - 6:30pm - Ministers of Hospitality Annual Meeting 
Jan 29 - 2pm - Grief Support Group 
   6:30pm - Choir Rehearsal/Party 
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 
 6:30pm - Choir Rehearsal 
Feb 5 - 2pm - Grief Support Group 
Feb 6 - 6:30pm - Food Pantry Committee Meeting 
 7pm - Human Concerns Committee 
Feb 8/9 - Hospitality Sunday 
Feb 10 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
Feb 11 - 6:30pm - Choir Rehearsal 
Feb 12 - 2pm - Grief Support Group 
   6pm - Prayer Shawl Ministry 
Feb 13 - 6pm - District Deacon Meeting 
   6:30pm - Cemetery Committee 
Feb 14 - Valentine’s Day 
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 
   6:30pm - Choir Rehearsal 
Feb 22 - 5pm - Pack 582 Blue & Gold Dinner 
Feb 23 - 2pm - TNTT Youth Leader Meeting 
Feb 24 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
   6:30pm - Choir Rehearsal 
Feb 26 - Ash Wednesday 
   2pm - Grief Support Group 

Calendar Raffle drawings on: 
  01/13/20 - Fr. Jerry Herda - $25 
  01/15/20 - Christ Wenzel - $25 
  01/17/20 - Kathleen Malzer - $25   

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

Human Concerns 
The Human Concerns committee will meet Thursday, February 6 at 7pm 
in the Weinhart Room of the parish office.  We will be discussing plans 
for the remainder of the year.  Come and join us!  Bring a friend! 
 
Kids’ Bulletins 
Kids, when you come to mass stop by the cart with books and 
pick up your Kids’ Bulletin.  Each week is different so make sure 
you stop to pick one up when you come to mass. 
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 Intentions & Readings  

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

Fr. Ed Lisowski; Diane Schauer; John Schlintz; Brian Schott; Irene Schweitzer;  
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, February 1st 
4:00pm -    Lector:  Jim Wier 
                 Ministers of Hospitality:  
              Dennis Amaturo, Bill Flannery, Ken Keefer, Ray Lenz, 
              Nick Kleibor, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, February 2nd 
8:30 am -   Lector:  Pamela Ostrowski 
         Ministers of Hospitality: 
              John Napientek, Bob Mihm, Tim Blattner, Joe Koshick,  
              Tim & Emily Shiroda, Barb Bing, Larry Schweitzer,  
              Keith Ponath  
 

10:30 am - Lector:  Religious Ed Students 
         Ministers of Hospitality: 
               Cindy Bujanovich, Mike Kressuk, Dave & Cindy Flynn               

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. 

Ministry of Service Critical Need  
Our parish offers many opportunities to serve God in a  personal 
way.  We have a critical need for sacristans to get things ready 
for mass for Fr. Terry and Fr. Quang.  We also have lost several      
hospitality ministers (ushers).  Training is provided.  Are you being 
called to serve?  To learn more, call the parish office. 

Born to Eternal Life 
  Please remember in your  

prayers 
Joan Diaz 
Betty Heid 

Monday, January 27th 
St. Angela Merici, Virgin    
2 Sm 5:1-7, 10; Ps 89:20, 21-22, 25-26;  
Mk 3:22-30     
8:00 am † Virginia Wojciechowski - Family   
 

Tuesday, January 28th 
St. Thomas Aquinas,  
Priest & Doctor of the Church   
2 Sm 6:12b-15, 17-19; Ps 24:7, 8, 9, 10;  
Mk 3:31-35     
8:00 am † Dorothy Bosch -  
      Ramona Bosch Family 
 

Wednesday, January 29th 
2 Sm 7:4-17; Ps 89: 4-5, 27-28, 29-30;  
Mk 4:1-20  
8:00 am † Bob Schupp, Sr. - Family  
 

Thursday, January 30th 
2 Sm 7:18-19, 24-29; Ps 132:1-2, 3-5, 11, 12, 
13-14; Mk 4:21-25       
8:00 am † Virginia Wojciechowski - Family  
 

Friday, January 31st 
St. John Bosco, Priest   
2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17; Ps 51:3-4, 5-6a, 
6bcd-7, 10-11; Mk 4:26-34           
8:00 am † Marie Kavanagh - Ziino Family  
 

Saturday, February 1st 
2 Sm 12:1-7a, 10-17;  
Ps 51:12-13, 14-15, 16-17; Mk 4:35-41     
4:00 pm † James and Genevieve Wishmann -                     
                                            Dave and Monica 
 

Sunday, February 2nd 
The Presentation of the Lord;  
World Day for Consecrated Life  
Mal 3:1-4; Ps 24:7, 8, 9, 10; Heb 2:14-18;  
Lk 2:22-40 or 2:22-32               
8:30 am † All Parishioners Living and Dead 
10:30 am † Marie Pomahac - Family 
12:30 pm  

Mass Intentions  
We have many openings for an intention at our weekday 
masses.  If you would like to have a loved one, living or 
deceased,  remembered during the mass please call the 
parish office to schedule.  Mass intentions are $10 each.    
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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  
It begins!  Jesus is doing something new.  “He left Nazareth 
and went to live in Capernaum by the sea.”  Jesus leaves his 
family, his profession of carpentry, and everything he has 
known and loved for the previous 30 years.  He goes      
because it is time.  Something new is beginning, and Jesus 
will not begin it alone.  “As he was walking by the Sea of 
Galilee, he saw two brothers … he walked along from there 
and saw two other brothers.”  What does he say to these 
men?  “Come after me.”  These words are for Peter and   
Andrew, for James and for John.  They are also for all of us.  
 

“Come after me.”  The adventure of discipleship will be 
strange, wild, and unexpected.  The Apostles surely didn’t 
know what they were getting into.  But the invitation is     
accompanied by a promise.  “I will make you fishers of men,” 
Jesus tells the first Apostles.  No more will their priorities be 
limited to this particular village, to the square miles of the 
Sea of Galilee.  Their eyes will be open to the kingdom of 
God, and their priorities will shift.  
 

Most of us will not be called to roam the countryside, but we 
are invited to a similar shift of priorities.  “Come after me,” 
Jesus says.  “At once they left their nets and followed him.” 
Drop the nets of what you’ve demanded your life to be. 
Drop your self-seeking priorities.  Drop your concept of  
religion as a Sunday obligation and no more.  Drop your  
disregard for those outside your immediate social sphere. 
Whatever it is that keeps you from seeing as Jesus sees, from 
loving as he loves, start to drop it today.  Because the  
kingdom of God is waiting for your yes! 

Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver 
There are times I wish I had no obligations.  It would be great to take my wife’s hand, hop in the car, and drive into the sunset. 
Where we were going would not matter as much as the fact we would have nowhere we had to be.  There would be nothing 
we had to do.  No bills.  No commitments.  No problems.  Freedom! 
 

Life doesn’t work like that, however.  When Jesus came along and asked some fishermen to drop their nets and follow him, 
they did just that.  Wow!  In some ways, they experienced true freedom.  That is what Jesus offers all of us.  Yet, true  
freedom looks quite different than my dream scenario. 
 

In living in the true freedom Jesus offers, there are things we must do and places we must go.  That is because freedom only 
exists in following God’s will, not our own.  We are called to be and called to give ourselves completely to God without  
reservations.  We always have the free will to not respond to His call, but we will find a negative answer may complicate our 
lives even further.  God’s path for us calls on us to give freely of what we have been given.  Saying no to that call means we 
carry the weight of those gifts.  We were never meant to keep them.  The path of God’s will may seem long and winding, but 
it is the one that leads us into that sunset.  It is the way to true freedom.     

Thank you to everyone who 
has joined Flocknote! 

Please REPLY to messages with  
suggestions to make it work better. 

 

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

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! 

SMoT Food Pantry Needs 
 

Oil    Kids Friendly Cereal    Tomato Sauce    Syrup         
Flour    Salad Dressings    White Rice    Tortillas    Ketchup    
Mustard    Chicken/Tuna/Hamburger Helper    Sugar 
Chili w/beans    Canned Spaghetti    Canned Beef Stew   
Evaporated Milk    Rice Sides    Cream of Chicken Soup    
Chunky Soups    Canned Fruit    Spaghetti Sauce     
Sweet Potatoes    Instant Potatoes    Cream Style Corn     
Beef Broth    Pancake Mix    Clam Chowder    Applesauce      

Marriage Encounter Weekend 
It's never too early to "Think Spring" and never too  
early (or too late) to experience a Marriage Encounter 
Weekend with your spouse!  A Marriage Encounter 
Weekend provides a great opportunity for married 
couples to spend a weekend together focusing on  
communication in their marital relationship, enabling 
them to discover "how their good marriage can be even 
better" or to discover "new pathways to get their  
marriage back on track". 
Join Green Bay Marriage Encounter from March 27-29, 
2020 at the Norbertine Center for Spirituality at St. 
Norbert Abbey in De Pere, for an enriching experience 
you will treasure for a lifetime.  Call 920-544-5166 or 
visit www.gbme.org for more information or to  
register.  (Looking for a special Valentine's Day gift 
your spouse will appreciate?  This is it!!)  
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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.   

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. 

 

    Last week I wrote about responses to my  
columns and suggestions people have made for 
subjects.  There was one other suggestion I got last 
Fall.  A parishioner told me they “often thought of 
the traveling Vatican exhibit of the Eucharistic  
miracles.”  They thought it would be in the U.S. this 
year, 2020.  How often I have said Google 
searches were a big help in my research?  Using it 
I discovered the “Vatican’s International Exhibition 
of the Eucharistic Miracles of the World”.  The  
Diocese of Madison Catholic Herald reported the 
exhibit was to be at St. John Vianney Church in 
Janesville on March 16 & 17 last year.   
    An Italian boy, Carlo Acutis, was born in 1991 
and lived in Milan, Italy.  After his First Communion 
in 1998 he became very devoted to frequent  
reception of the Eucharist.  He was passionate 
about computers and at age 11 he started  
cataloging Eucharistic miracles on a website he 
finished in 2005.  Alas, he had contracted  
leukemia and died in 2006.  Impressed by Carlo’s 
work, two Italian Vatican prelates took the website 
list and organized it into a traveling exhibit in 
2009.   
    The “Real Presence Eucharistic Education and 
Adoration Association”  (Their extensive website is 
www.therealpresence.org) was established in 
2000 and promotes the U.S. version of this exhibit.  
The Association worked with Carlo Acutis’ mother 
to develop the English version of the exhibit.  She 
is a curator of a Pontifical Academy in the Roman 
Curia.  It seems to me this relationship is why the 
Association labels the exhibit as the “Vatican’s”.   
    Different sources say there are 150 to 170 
verified miracles in the English exhibit.  The most 
famous of these miracles is the 8th century priest in 
Lanciano, Italy who was having doubts about the 
real presence of Jesus in the Eucharist.  One time 
during the words of consecration he saw the bread 
and wine turn to real human flesh and blood.  This 
miracle was approved by the local archbishop.  
The flesh and blood is still preserved in a church in 
Lanciano.  In 1971 a professor of anatomy was 
reported to conclude it is real cardiac flesh and 
the blood was still fresh and free of preservatives.  
A list of this and many other miracles is in the  
website: 
www.eucharisticmiraclesoftheworld.weebly.com 
    Unlike the Marian apparitions I could not find a 
list of Vatican approved, in addition to local  
bishop approved Eucharistic Miracles. 
    This same parishioner also tells of the Real  
Presence website links to “regarding Our Lady of 
America EWTN.“  (Google this for details) 

 

Parish Stewardship of Treasure 
 

Weekly donations:  12/29/2019-     YTD  YTD 
   01/19/2020  Actuals            Budget 
Envelopes & Plate   $    7,880         $405,185       $433,316       
R/M/Energy    $       564       $  21,352       $  20,540 
Total      $    8,444       $426,537       $453,856 
 

HOTROD  $            $  55,019       $  63,460 
For Those in Need  $     159  
 
 

Thank you for your generous donations! 

or after masses February 1/2 and 8/9 



PAGE 6  ST .  MARTIN OF TOURS ·  FRAN KLI N,  WI  



JANUA RY 26 ,  2020  ·  THIRD SUNDAY I N ORD I NAR Y TIME  PAGE 7  

If you only wish to return this page, 
please be sure to include page 6 so 
we get the family information.   



PAGE 8  ST .  MARTIN OF TOURS ·  FRAN KLI N,  WI  



NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2020 · CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN—NĂM A                                                                  TRANG 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 III Thường Niên A 
Ngày 26 tháng 01 năm 2020 (Trắng) 

 
Cộng đoàn Mừng Tết  Canh Tý tại Dòng Linh 

Mục Thánh Tâm (Sacred Heart Monastery) 
 

*************************************** 
Chúa Nhật IV Thường Niên A 
Ngày 02 tháng 02 năm 2020 (Trắng) 

Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thờ- Lễ Kính 
 

Thừa Tác Viên:  Đinh T. Công, Lê Sơn,  
  Trần M Tâm, Phạm Thanh Sơn, 
  Đặng Đào, Nguyễn Thị Cúc 
 
Giúp Lễ 2: Nguyễn Ái, Nguyễn Nhân, 
  Trần Thùy Trinh, Nguyễn Mai  
 
 

Đọc Lời Chúa:  Chị Hương, chị Nhàn 
 
Lời Nguyện:      Chị Kim Lan 
 
Dâng lễ vật:  GĐ AC Toàn & Oanh 
 
Làm thức ăn cho 
các em:  GĐ Vũ Jefferson & Minh 

LỜI CHÚA  ĐẦU NĂM:   
 Mt 6: 25-34  “Các con đừng lo lắng..” 

      "Thầy bảo cho anh 
em biết: đừng lo cho 
mạng sống: lấy gì mà ăn; 
cũng đừng lo cho thân 
thể: lấy gì mà mặc. Mạng 
sống chẳng trọng hơn của 
ăn, và thân thể chẳng 
trọng hơn áo mặc sao? 
Hãy xem chim trời: chúng 
không gieo, không gặt, 
không thu tích vào kho; 
thế mà Cha anh em trên 
trời vẫn nuôi chúng. Anh 
em lại chẳng quý giá hơn 
chúng sao? Hỏi có ai 

trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn 
về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế 
nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho 
anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng 
một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà 
Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì 
thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những 
thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả 
những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của 
Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. ” 
      Trong ngày cầu bình an năm mới, chúng ta nghe Chúa nói: “Thầy bảo 
cho anh em biết, đừng lo lắng về chuyện mình phải ăn gì để sống, hay phải 
mặc gì để che thân...” Nghe Lời Chúa, lòng ta chan chứa niềm vui. Đúng là 
lời an ủi lớn và là niềm bình an của tất cả chúng ta trong ngày đầu năm Canh 
Tý. Nhưng thực tế, con người đã có bình an chưa? Suy niệm Lời Chúa, rồi 
nhìn ra thế giới, hình như Lời Chúa quá xa cách thực tế? Bởi người nghèo 
nhiều hơn gấp ba lần người có ăn, có mặc. Vậy có phải Lời Chúa mâu thuẫn 
với đời sống con người? 
      Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình yêu và là chính tình yêu. Người là 
Người Cha công bình, cần mẫn, xót thương không trừ ai. Tình trạng đói 
nghèo xảy ra là do chính lòng người ích kỷ, tham lam, tìm cách kể cả những 
cách ô nhục, thấp hèn, để chiếm đoạt của cải.  
      Lời Chúa không mâu thuẫn mà ngược lại, còn là lời an ủi lớn. Ước gì 
người ta nghe tiếng Chúa, học bài học của tình Chúa yêu con người mà sống 
với nhau, vì nhau, cho nhau. Người càng có quyền hành và sung túc về của 
cải vật chất, cầu mọng họ càng phục vụ cộng đồng nhiều. Chúng ta ao ước 
mãnh liệt tình yêu của Chúa, Lời của Chúa được mọi người đón nhận và 
sống, để thế giới bình an, thoát cảnh nghèo đói, và đẩy lùi chiến tranh. Nếu ta 
có ăn có mặc, đừng quên cảm tạ Chúa. Cách thể hiện lòng biết ơn đẹp lòng 
Chúa, là ta chia sẻ của cải mà mình đã nhận được cho những người túng 
thiếu. Nếu ta nghèo túng, hãy mạnh dạn phó dâng và tin tưởng ở Lời Chúa. 
Chỉ cần đức tin nhỏ bằng hạt cải, ta sẽ chứng kiến nhiều bất ngờ lớn: Thiên 
Chúa không bỏ ai phải đói khổ. Ta cần nhớ, bình an cho Năm Mới không phải 
được bảo đảm bằng của cải vật chất, nhưng bằng sự tin tưởng phó thác vào 
Chúa. Người biết ta cần gì và không bao giờ làm ngơ trước các nhu cầu đích 
thực của ta.  
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết san sẻ cho nhau những gì chúng con đã nhận được do ân huệ 
của Chúa. Xin làm cho thế giới và lòng chúng con được sống trong bình an như Chúa muốn.  

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 2, 2020 

 
 **Thứ Tư, ngày 26 tháng 2, 2020: Lễ Tro (Bi-lingual – Song Ngữ) – Lễ buộc lúc 6:30pm (giữ chay và kiêng 
thịt) 

 

THÔNG BÁO 
 

1. 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.  

2. 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. 

3. Tỉnh Tâm Mùa Chay: Chương tr ình tỉnh tâm Mùa Chay năm nay do Cha Tuấn Phạm (Dòng OMI– 
Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm giảng tỉnh tâm vào ngày 13 và 14 tháng 3 năm 2020 (tối Thứ Sáu và tối Thứ Bảy). 
Quý ông bà và anh chị em sắp xếp ngày nghỉ đến tham dự để chuẩn bị tinh thần sốt sắng đón Chúa Phục Sinh. 

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

 
 Xuân Tạ Ơn và Cầu Bình An 

 
       Một trong những thói quen tốt của người Công giáo Việt Nam trong dịp đầu Năm là xin lễ tạ ơn và cầu phúc 
bình an. 
      Mùa Xuân có nhiều điều để nói, song thiết nghĩ có một điều quan trọng nhất: mùa xuân không chỉ là mùa để 
đếm những tháng ngày mình sống, bao nhiêu cái tuổi, bao nhiêu cái Tết… mà mùa Xuân phải là mùa tập đếm 
Hồng ân. Chỉ khi ta biết đếm những hồng ân, tức là nhận ra những hồng ân mà Thiên Chúa tuôn đổ trong cuộc đời 
ta, để dâng lời tạ ơn, Lúc đó, ta mới thấy việc đón Tết, mừng Xuân mới thực sự có ý nghĩa.  
      Tạ ơn ai? Dĩ nhiên là tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng vì sao lại phải tạ ơn Thiên Chúa? Đơn giản vì Thiên Chúa là 
ngồn gốc của mọi phúc lành, và tất cả những gì chúng ta có đều xuất phát từ Thiên Chúa. Thánh Phaolo nói: “Tôi 
có là gì đi nữa thì tất cả đều là do Thiên Chúa ban”. Ngài có thể ban cho ta cách trực tiếp và cũng có thể gián tiếp 
qua trung gian người khác.  
      Tuy nhiên, muốn có lòng tri ân đối với Thiên Chúa, giả thiết phải có đức tin. Người có đức tin sẽ nhận ra được 
những gì mình đã có và đang có là do Thiên Chúa ban. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc.  
      Còn người không có đức tin sẽ coi những gì mình đang có, hay đang được hưởng là điều tự nhiên, hoặc do 
chính nỗ lực của bản thân, hay công khó của người lân cận. Khi không có đức tin, người ta sẽ không thể nhận ra 
được cội nguồn sâu xa của các ân huệ là chính Thiên Chúa. Và đương nhiên người ta sẽ không thể có được tâm 
tình tri ân xứng hợp. 
      Có đức tin, chỉ cần tĩnh lặng, đặt tay lên trán suy gẫm một chút, ta sẽ thấy có vô vàn ân huệ mà Thiên Chúa đã 
ban cho chúng ta: ơn lớn, ơn nhỏ; ơn chung, ơn riêng; ơn phần hồn, ơn phần xác… 
     Trong Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện kể rằng một ông lão có tên Lương Khởi Kỳ chăn trâu bên đường cứ 
chốc chốc lại phá lên cười. Đức Khổng Tử đi ngang qua đó, thấy vậy, ngài rất đỗi ngạc nhiên. Ngài đến gần và 
hỏi:  
        - Này lão già có chuyện gì vui mà lại cười thoải mái như thế? 
        - Thưa ông mỗi lần tôi phá cười lên là mỗi lần tôi tạ ơn Thượng Đế. 
       Khổng Tử lấy làm thắc mắc: 
        - Lão tạ ơn Thượng Đế vì điều gì trong khi lão đã gần đất xa trời mà còn phải đi chăn trâu? 
       - Tôi cười để tạ ơn Thượng Đế, vì nhiều lý do: (1) trong tất cả các loài mà Thượng Đế đã dựng nên, thì con 
người là loài cao quý nhất. Tôi được Thượng Đế cho sinh ra làm người, lẽ nào tôi không tạ ơn Ngài; (2) trong 
một xã hội trọng nam hơn nữ. Thượng Đế đã cho tôi được làm người nam, không phải bầu bì sinh đẻ rầy rà, lại 
được kính trọng hơn.  

(xem tiếp trang 11)       
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(tiếp theo trang 10) 
Vì lẽ đó tôi phải tạ ơn Ngài; (3) hầu hết những người cùng thời với tôi đã chết, còn tôi nay đã 90, mà Thượng Đế 
vẫn còn để cho tôi sống. Tôi tạ ơn Ngài là phải; và (4) trong số những người may mắn sống thọ trên dưới 90, 
người thì mù loà, kẻ thì điếc lác, người thì liệt lào, kẻ thì lú lẫn (ăn rồi nói chưa ăn), v,v… Còn tôi ở tuổi này rồi, 
mà vẫn còn tương đối khoẻ mạnh, còn dắt trâu đi ăn được như ông thấy, thì tôi phải biết ơn Thượng Đế chứ! Thú 
thật, cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó, tôi thấy hạnh phúc lắm và tôi cười lớn tiếng để tạ ơn Thượng Đế là vì vậy!  
      Quả thật người có niềm tin vào Thiên Chúa thì nhìn đâu cũng thấy ân huệ của Ngài. Có vô vàn cơ hội 
để ta tạ ơn Chúa! Ân huệ từ sự sống phần xác; nhất là ân huệ từ sự sống phần hồn. Vì thế trong ngày Đầu 
Năm chúng ta được mời gọi dâng lên Thiên Chúa niềm tạ ơn chân thành vì Chúa đã ban cho ta một năm 
sống trong ân duyên của Chúa, được chào đón một mùa xuân mới bình an. Đồng thời chúng ta cùng nhau 
tha thiết cầu xin Chúa ban hạnh phúc và bình an cho gia đình gia tộc và toàn thể mọi người chúng ta 
trong Năm Mới này.  
      Người Kitô hữu nhìn nhận mọi phúc lành đều phát xuất từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã tạo 
dựng thế giới này và đã chúc phúc cho nó để nó sinh sôi nẩy nở. Đồng thời Người trao ban nó cho con 
người làm quà tặng, như chúng ta từng nghe trong sách Sáng Thế. Vì Thiên Chúa là nguồn mạch mọi 
phúc lành, do đó chúng ta hãy luôn tin tưởng phó thác cho Người những lo toan của cuộc sống, như lời 
nhắn nhủ của thánh Phaolô đến các cộng đoàn. Thiên Chúa không chỉ chúc lành, nhưng chính Người còn 
thực hiện những phúc lành đó cho chúng ta. Người không ban phúc lành để chúng ta chỉ sống một cuộc 
đời trần thế tầm thường, nhưng là để chuẩn bị một tương lai vĩnh cửu. Vì thế chúng ta đừng quá lo lắng 
tìm kiếm những của cải chóng qua đời tạm này, nhưng “tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa”, rồi 
mọi sự khác Người sẽ ban cho chúng ta dư dật. 
      Vì thế trong ngày đầu Năm Mới này, chúng ta hãy hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng 
và trao phó cho Người toàn thể vận mạng của chúng ta. Hãy phó thác cho Chúa cuộc đời và những dự 
định của chúng ta. Hãy phó thác cho Chúa tất cả những người thân yêu và tất cả bạn bè. Và xin Chúa làm 
cho những lời cầu chúc của ta đối với nhau được thành hiện thực. (trích trong Bài giảng ngày Mùng Một Tết 
2013 của Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, do Lm. Giuse Nguyễn Thành Long đăng tải) 
 

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

 

Kính chúc quý ông bà và anh chị em cùng toàn thể công đoàn một Mùa Xuân  
thánh đức, bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc! 

Year of the Mouse 
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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

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
• 33 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


