
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 -  
Check the website for changes 

March 30 - 7pm - Worship Meeting 
April 5 - 11am - Vietnamese Christian Women Meeting 
  1:30pm - Vietnamese Council Meeting 
April 6 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
April 7 - Franklin Polling Site -  Bake Sale 
  8:45am - Church Cleaning 
  6pm - Baptism Class 
  6:30pm - Choir Rehearsal 
April 8 - 2pm - Grief Support Group 
April 15 - 2pm - Grief Support Group 
April 20 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
April 21 - 7pm - Finance 
April 22 - 2pm - Grief Support Group 
    6:30pm - Cemetery Committee 
April 23 - 7pm - Adult Formation 
April 26 - 9am - Life Teen Session 
    10:30am - First Communion 
    2pm - TNTT Youth Leader Meeting 
April 27 - 6:15pm - Religious Ed Classes 
April 28 - 6:30pm - Choir Rehearsal 
April 29 - 2pm - Grief Support Group 
    7pm - Pastoral Council Meeting 
April 30 - 7pm - Adult Formation  

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

LENTEN SCHEDULE 
 

Pray, Reconcile & Rejoice:  
12 Hours of Reconciliation (not communal) 

St. Mary, Hales Corners 
Wednesday, April 1 

8am-8pm  
 

Holy Thursday, April 9 
   7:00pm Mass of the Lord’s Supper -  

Altar of Repose until 10pm 
 

Good Friday, April 10 
     3:00pm Stations of the Cross 
     5:30pm Soup and Bread 
     6:00pm Live Stations of the Cross Vietnamese 
     7:00pm Celebration of the Lord’s Passion  
 

Easter Vigil, April 11 
     3:00pm Blessing of the Food 
     8:00pm Bilingual Solemn Vigil 
 

Easter Sunday, April 12 
      8:30 & 10:30am English Mass 
      12:30pm Vietnamese Mass 
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 Intentions & Readings  

Mary Balthazor; Bill Blaser; Martha Boehme; Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Kathy David; 
Gloria Dominiak; Pat Friedewald; Philip Glass; Jan Grant; Joseph Heil; Tony Ingrilli;  
Nick Ioder; James Kobza; Fr. Ed Lisowski; Diane Schauer; Don and Mary Thompson;  

Agnes Waterman 
 

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, April 4th 
4:00pm -    Lector:  Peter Schmidt, 
                     Michele Liederbach 
                 Ministers of Hospitality:  
              Dennis Amaturo, Bill Flannery, Ken Keefer, Ray Lenz, 
              Nick Kleibor, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, April 5th 
8:30 am -   Lector:  Pamela Ostrowski, Rashel Walman 
         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, Katie Delemont, Jim Wier 
         Ministers of Hospitality: 
               Cindy Bujanovich, Mike Kressuk, Dave & Cindy Flynn  

Born to Eternal Life 
  Please remember in your  

prayers 
Irene Schweitzer 

Donald Acker 

Monday, March 30th 
Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 or 13:41c-62; 
Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6; Jn 8:1-11          
8:00 am † Joan Diaz - Diane Burkee 
 

Tuesday, March 31st 
Nm 21:4-9; Ps 102:2-3, 16-18, 19-21;  
Jn 8:21-30    
8:00 am † Lillian Pfeffer -  
        David and Barbara Leifheit 
 

Wednesday, April 1st 
April Fools’ Day  
Dn 3:14-20, 91-92, 95;  
Dn 3:52, 53, 54, 55, 56; Jn 8:31-42        
8:00 am † Ed Jarmuz - Family  
9:30 am † Bernice Woyak -  
     Al and Nancy Woyak  
 

Thursday, April 2nd 
St. Francis of Paola, Hermit  
Gn 17:3-9; Ps 105:4-5, 6-7, 8-9; Jn 8:51-59    
8:00 am † Virginia Wojciechowski - Family     
 

Friday, April 3rd 
Jer 20:10-13; Ps 18:2-3a, 3bc-4, 5-6, 7;  
Jn 10:31-42     
8:00 am † Judy Becker - Jarmuz Family  
 

Saturday, April 4th 
St. Isidore, Bishop and Doctor of the Church  
Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-12abcd, 13;  
Jn 11:45-56     
4:00 pm † All Parishioners Living and Dead  
 

Sunday, April 5th 
Palm Sunday of the Passion of the Lord  
Mt 21:1-11; Is 50:4-7; Ps 22:8-9, 17-18,  
19-20, 23-24; Phil 2:6-11; Mt 26:14-27:66 or 
27:11-54     
8:30 am † Bob Trepanier - Wife  
10:30 am † Carmela Ziino - Family  
12:30 pm  

Our Online Church Directory Needs You! 
Looking for the parish directory?  Go to members.InstantChurchDirectory.com and follow the prompts under “Sign In” to 
“Create a login now.”  You need your email as listed in our directory to create a log-in.   
 

We need photos!  Go to the link on the parish website under Photos - Instant Church Directory and upload a picture.  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.   

Adult Formation 
Our next adult formation series is coming in April, “The Bible and the 
Church Fathers”.  Sessions will be on Thursday’s starting April 23 through 
May 28 from 7-8:15pm.  If you are interested please call the parish 
office by April 6 to register.  This is a 12 week series, second part will 
be September 10 through October 15.  Cost - $25 for workbook   
 
Communion Ministers - Hospital Ministry 
Many patients in the hospital desire to receive Holy Communion.  If you 
have a love of the Eucharist and feel called to be a Eucharistic Minister 
for about 1-2 hours per week, the Spiritual Services department of 
Froedtert Hospital would love to hear from you!  Please contact Michele 
Celichowski in Volunteer Services, 414-805-5012, or Sister Helen Harry, 
414-805-4663.  Thank you! 
 
Pastoral Council  
This year we have members of the parish council who’s terms are  
expiring.  Elections will be in the future but we ask you to begin  
prayerfully consider becoming a member of the council.  Details will be 
forthcoming as soon as thinks settle down. 
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Gospel Meditation ©LPi  
Even though we say we believe, there is a part of us that 
doesn’t.  There are many times in our lives when we  
experience death, whether it be the physical death of  
someone we love, a failed relationship, the loss of a job, or a 
broken dream.  As we are going through these death  
experiences, we can easily find ourselves reaching out to 
God to make it better and fix it!  We think the proper order 
of life is to maintain the things of this world, especially those 
things essential to our sense of well-being and security.  We 
do not like change.  The grieving that comes from our death 
experiences can keep us stuck and in despair.  If we have 
lost something or someone of great value, the very meaning 
and essence of life is lost with them.  We need gentle  
companions to lift us from despair and that is precisely who 
God desires to be in our life as well. 
 

God calls us out of our tombs, where we have been closed 
up in fear and despair, and shouts, “Come out!”  He  
desperately wants to show us the path to hope and the new 
life possible after loss and death.  But our faith can be weak, 
and we still prefer to cling to the memory of what we had 
rather than the joyful possibilities of tomorrow.  We  
sometimes live as if God is not real and the transformative 
power of His resurrected presence is a story found in the  
Bible rather than a narrative unfolding in our lives. 
 

God is the God of surprises, not our demise.  God opens new 
possibilities, begins new chapters, creates new verses, and 
brings us to new heights!  We spend so much time and  
energy ruminating over what we left behind yesterday that 
we are far too tired to see what can unfold tomorrow.   
Loving someone new doesn’t negate our past loves.  
Embracing the love of a person, God, or life itself tomorrow 
doesn’t diminish the love of yesterday.  Each of our loves is 
different, and one cannot be replaced by another.  They 
don’t cancel each other out.  God truly has tended to every 
detail of our lives, and if we listen to each detail, we find 
they all lead us back to Him.  Jesus wants us to come out of 
our closed-up tombs.  Are we going to listen this time? 

Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver 
I remember Jim Valvano, Jimmy V to many, saying the iconic 
words, “Don’t give up; you can never give up.”  The former 
coach of the NC State men’s basketball team was dying of 
cancer, yet he refused to throw in the towel and give in to 
his disease.  His words exemplified the best of the human 
spirit we all share.  Sometimes, living out those words seem 
much more difficult than saying them.  
 

These words are also important for our faith life.  The life 
Jesus calls us to is not easy.  When working toward a life of 
greater generosity and surrender of all to God, we are 
prone to fall flat on our face many times.  We are not 
called to this life only when we are strong.  It is how we  
respond when times are the most difficult that truly defines 
us as disciples and stewards.  The world may think we are 
down for the count, but rising again gives testimony that in 
Christ we are stronger. 
 

Commitment takes a willingness to do the things needed to 
get stronger and build our spiritual muscles.  We cannot  
expect to find success in the spiritual life unless we continue 
to work on our resolve and grow in our knowledge of the 
faith.  A marathon runner would never be able to make it to 
the finish line unless they have trained and prepared in   
advance.  We must work hard to stay the course and  
prepare for the race at hand.  No matter what this life may 
have in store for us, we are called to not give up.  God will 
never give up on us.  

Christian Women Annual Layette  
Collection 
It’s that time of year when the Christian Women 
sponsor the layette program.  What is our part?  
We have a pack ‘n play in the church hallway 
through May 10.  We will be accepting new 
items from infant to toddler.  They can be store 
bought or knitted, crocheted, and sewn too.  If 
you’re not sure check the items in the pack ’n 
play for ideas.  The items will be distributed to 
agencies we support like Catholic Social  
Services and Birth Right. 

Blood Drive 
The Franklin Noon Lions Club is hosting a blood drive – your support 
helps us save lives!  Someone needs blood every three seconds – just 
think of the impact you’re making in the lives of people across  
Wisconsin.   

Franklin Public Library - 4/27/2020 
2:30 - 7pm 

9151 W. Loomis Rd 
 

Every day, Versiti Blood Center of Wisconsin needs to see at least 800 
donors to meet the demands of our hospitals. 
 

Please schedule appointments by utilizing this Drive Link.   
donate.wisconsin.versiti.org/donor/schedules/drive_schedule/198785 
Or call 1-877-232-4376 
 

Thank you for your commitment to Versiti Blood Center of Wisconsin – 
you’re making a connection that could save lives!  
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The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

2020 Calendar Raffle drawings on: 
  03/16 - Andrew Stapleton - $25 
  03/16 - Amy Kell - $25 
  03/18 - Marlene Magarich - $100   
  03/20 - Pat Wilson - $25    

Transcribed (with a little editing) from a daily  
video with Matthew Kelly of Dynamic Catholic a 
March 3, 2020.  Google “Best Lent Ever” to try it 
for free. 
   Think about busy.  Everyone’s busy, right?  It 
seems people get busier and busier all the time.  
Busy is not your friend.  Busy is bad.  It is okay to be 
busy sometimes.  You know what?  It is hard to be a 
good person.  It is hard to grow in virtue.  It is hard 
to live the Christian life when we’re busy all the time.  
I know that from my own experience.  I know when I 
am super, super busy – it’s really hard for me to be 
patient with anything or anyone. 
   Busy is not our friend.  Once we realize that, 
we’ve got to do something about that.  There’s this 
great saint, Benedict, who worked this out.  He  
realized that our daily routines were critical in  
setting us up for success or for failure.  Especially 
our daily routines at the beginning of the day.    
Because when we do take a few moments to reflect 
on our day – at the beginning of our day – we  
realize what’s the really important stuff I’m going to 
do today and what’s the stuff that doesn’t matter 
that much?  And we’re able to prioritize, in some 
ways, love is a priority exercise.  I’ve talked before 
about the idea that love transforms people because 
love changes our priorities.  When we fall in love 
our priorities change.  So, God is constantly  
challenging us to love more.  He is constantly  
challenging us to reassess our priorities and our  
priorities spring forth from those daily routines.  
   I want to challenge you to think about today.  Are 
your daily priorities, especially those at the  
beginning of the day, do they focus you?  Do they 
reinvigorate you?  Do they fill you with a sense of 
hope?  Or do the things you fill the early part of 
your day with burden you or make you feel heavy 
and hopeless?  If you’re watching this video at the 
beginning of the day, how is it changing your day? 
Do you recognize, “Hey if I watch it at the  
beginning of the day my days are better than if I 
leave it to 11 o’clock at night.  Are you aware how 
the spirits moving within you just in relation to this 
one little daily routine that you’ve adopted for these 
40 days.  Hopefully its reinvigorating you, hopefully 
that challenges you to bring it further into the  
beginning of your day.  Hopefully on those days 
when you don’t feel like doing it, it gives you the 
courage, the strength and the wisdom to say, “But I 
have better days when I do it.  I’m going to force 
myself and sit down and watch this 3-minute video.  
Daily routines have a powerful impact on our lives, 
and we have to start to realize – busy is not our 
friend. 

40 Cans for Lent food drive will run 
through Easter Sunday.  Donations will 
stock our food pantry shelves.  See  
pantry needs above. 

Milwaukee Chapter of the Christ Child Society 
We need yarn!  If you have extra yarn from a project, we would be 
happy to take it off your hands.  We knit/crochet almost 2,000 baby 
layette sets that are distributed to 18 hospitals and social service  
agencies in the Greater Milwaukee area for needy mothers.  Our parish 
contact is Barbara Lauby, 414-427-6341 or laubyb@wi.rr.com.  Learn 
more at ChristChildMilwaukee.org. 

SMoT Food Pantry Needs 
 

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

40 Cans for Lent runs through Easter Sunday  
Donations stock our food pantry shelves.  Pantry needs below: 

Lenten Schedule - St. Alphonsus 
 
 

Evening Mass - Tuesday, April 7 - 6:00pm 
 

Holy Thursday, April 9 
     7:00pm Mass of the Lord’s Supper 

Adoration until 10:00pm 
 

Good Friday, April 10 
     12:00pm  Ecumenical Walk w/Cross from  
 St. Thomas of Canterbury Episcopal Church to 
 St. Alphonsus  
     1:00pm Ecumenical Service 
     7:00pm Celebration of the Lord’s Passion  
 with adoration and communion  
 

Easter Vigil, April 11 
     11:00am Blessing of the Food 
     8:00pm Solemn Vigil 
 

Easter Sunday, April 12 
      7:00am, 9:00am, 11:00am 

CRS Rice Bowls 
Rice Bowls should be turned in by Easter.  Bring your bowls to mass - 
we prefer you convert your gift to check made payable to  
St. Martin of Tours with CRS Rice Bowl on the memo line.  Drop them 
in the collection basket or in the bowl.  You can also give online at  
crsricebowl.org/give.  Thank you for your generous donations.     
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Ý cầu nguyện tháng 3 của ĐTC 
Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội tại 
Trung Quốc được kiên trì trung thành 
với Tin Mừng và phát triển trong sự 

hiệp nhất.  

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A 
Ngày 29 tháng 3 năm 2020 (T ím) 

 
Thừa Tác Viên:  Lê Toàn, Đinh T Quang,  
  Trần Mỹ Trang, Trần Hiệp,  
  Vũ Tuyết Hồng, Trần M Tâm 
 
Giúp Lễ 2: Nguyễn Ái, Nguyễn Nhân, 
  Trần Thùy Trinh, Nguyễn Mai  

 
Đọc Lời Chúa:  Anh Kỳ, chị Thu 
 
Lời Nguyện:      Chị Huyền 
 
Dâng lễ vật:  GĐ anh Hùng chị Lan 
 
Làm thức ăn cho  
các em:  GĐ Minh & Yến 

 

*************************************** 
Chúa Nhật Lễ Lá—Năm A 
Ngày 5 tháng 4 năm 2020 (Đỏ) 

 
Thừa Tác Viên:  Đinh T. Công, Lê Sơn,  
  Trần M Tâm, Phạm Thanh Sơn, 
  Đặng Đào, Nguyễn Thị Cúc 
 
Giúp Lễ 3: Trần Kinh Kha,  
  Nguyễn Thaiton, Trần Khang, 
  Trần Dân   

 
Đọc Lời Chúa:  Chị Yến, chị Oanh 
 
Lời Nguyện:      Chị Bích Vân 
 
Dâng lễ vật:  GĐ anh Trường chị Tân 
 
Làm thức ăn cho  
các em:  GĐ Nguyễn Hiệp & Hạnh 
 

******************************************** 
Tam Nhật Thánh 

 

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 9 tháng 4 năm 2020:  
 

     Đọc Lời Chúa & lời nguyện:    Chị Đặng Lan 
 

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2020:  
 

     Đọc Lời Chúa & lời nguyện:    Chị Thu 

LỜI CHÚA:  Ga 11: 1-45 Ta là sự sống lại và là sự sống 
 

     Cũng làm người như chúng ta, Chúa Giêsu cũng xót thương, cũng rung động 
trước nỗi mất mát của người thân, của bạn hữu. Và Chúa đã thật sự xót thương, 
thật sự rung động trước cái chết của chàng trai Lazarô, bạn của Chúa. Thế nhưng 
điều mà Tin Mừng muốn nói không dừng lại ở việc Chúa xúc động. Vượt trên 
cái chết rất đỗi bình thường của Lazarô, là sự khẳng định quá sức phi thường của 
Chúa Giêsu: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được 
sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ”. 
     Lời khẳng định này của Chúa có xác đáng không, khi mà thực tế, chết là đau 
xót, là chia cắt? Chứng kiến cái chết của người thân nhiều khi làm lòng ta se thắt 
lại. Ta muốn làm một cái gì đó để cứu giúp họ nhưng hoàn toàn bó tay. Thử hỏi 
lời Chúa Giêsu: “Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin 
Ta, sẽ không chết bao giờ” có là lời chân thật? Nếu đó là lời xác đáng, thì sự 
sống mà Chúa Giêsu nói là sự sống nào mà lại “không chết bao giờ”? 
     Lời Chúa hôm nay phải được suy niệm bằng đức tin. Chỉ trong đức tin, lời 
của Chúa Giêsu không những là lời xác đáng mà còn là lời ban niềm hy vọng. 
Một niềm hy vọng mãnh liệt vào sự sống phía sau cái chết, một sự sống “không 
chết bao giờ”. 
     Tin vào Đấng tự mình phục sinh và hứa ban ơn phục sinh cho những ai tin, 
người Kitô hữu cảm nhận bình an trong cuộc sống. Đức tin giúp họ hiểu rằng, 
cái chết chỉ là một sự biến đổi để trở về cùng Thiên Chúa. Nhờ đức tin, chúng ta 
nhận ra ý nghĩa của cuộc đời. Những cố gắng xây dựng cuộc đời sẽ cho ta hạnh 
phúc tương lai. Nếu hiểu như thế, cuộc đời không lo lắng đau khổ nữa, nhưng 
thật đáng sống. 
 

 ***************************************************************************  
CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 4, 2020 

 
 

1. Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 5 tháng 4: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó 
của Chúa Giêsu, Cộng đoàn rước Lá và kiệu Lá lúc 12:00pm. 

 

2.   Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 9 tháng 4 năm 2020:  Lễ Tiệc Ly (lễ  
      buộc), lúc 7:00pm 
 

3.   Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 10 tháng 4 năm 2020:  Diễn nguyện đàng     
      Thánh Giá lúc 6:00pm & Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá (lễ buộc) lúc   
      7:00pm 
 

4.   Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2020:  Cử hành đêm  
      Vọng Phục Sinh (lễ buộc) lúc 8:00pm 
 

5. Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 12 tháng 4 năm 2020:  Đại Lễ Mừng   
      Chúa Phục Sinh (lễ buộc) lúc 12:30pm 

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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Tìm hiểu ý nghĩa Mùa Phục sinh  
(Easter season) (phần II) 

     Công đồng Vatican II, trong Hiến chế về Phụng đã khẳng định :“Trong Năm Phụng 
vụ, Giáo hội tưởng nhớ tất cả các mầu nhiệm của Đức Kitô, từ biến cố nhập thể cho đến ngày Hiện 
Xuống, và cho đến ngày trở lại của Thiên Chúa. Năm phụng vụ, trong một ý nghĩa chung, mở ra cho 
chúng ta những sự phong phú của Mầu Nhiệm Đức Kitô. Những mầu nhiệm này trong một phương 
diện nào đó trở nên hiện tại trong tất cả chiều dài của thời gian ; các tín hữu được đặt để liên hệ với 
các mầu nhiệm này và được làm cho viên mãn nhờ ân sủng của ơn cứu độ” (HCPV, số 102).  
     Chu kỳ mùa Phục Sinh bao gồm: a) Tam nhật vượt qua (từ tối ngày thứ Năm Tuần Thánh cho 
đến kinh chiều ngày Chúa nhật Phục Sinh); b) Tuần Bát nhật Phục Sinh. 
; c) Mùa Phục Sinh gồm cả lễ Chúa Thăng Thiên và kết thúc bởi lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
(50 ngày sau lễ Phục Sinh). 
 

1. Thứ Năm Tuần thánh và sự khai mở của Tam nhật Vượt Qua 
     Vào cuối thế kỷ thứ 4, thánh Ambroise đã nói về “triduum sacrum” (ba ngày thánh), ý nói thời 
gian mà Đức Kitô “đã chịu đau khổ, được đặt trong mồ và Phục Sinh”. Nếu tất cả ngày thứ năm vẫn 
còn thuộc về Mùa Chay, Tam nhật Vượt Qua được mở ra với thánh lễ ban tối (Bữa ăn cuối của 
Chúa), nơi mà Giáo hội tưởng nhớ việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể. Trong bữa ăn, Đức Kitô 
đẵ dùng với các môn đệ của Người, Người đã tiên liệu một cách tự do về cái chết của Người cùng 
với việc hiến dâng cho họ chính xác thịt và máu Người dưới những hình bánh và rượu. 
     Thánh Thể chỉ được cử hành một lần vào ngày hôm đó và thực sự là một bữa tiệc : một đại lễ. 
Chính trong thánh lễ này, chúng ta hát kinh Vinh Danh (Gloria), tiếng chuông nhà thờ rung vang và 
màu trắng được chọn cho màu sắc phụng vụ của ngày lễ. Tuy nhiên, vào cuối của cuộc cử hành, lại mang rất nhiều nỗi buồn. Tất cả 
cộng đoàn bước theo với lời cầu nguyện trong thinh lặng và tôn thờ Đức Kitô-Thánh Thể. 
 

2. Thứ Sáu Tuần Thánh 
     Ngày này được ghi nhận một cách hoàn toàn là sự đau thương, bởi đó là Cuộc Thương Khó, là cái chết của Chúa. Chúng ta được 
mời gọi tham dự vào ngày này bằng việc ăn chay và kinh nguyện. Theo một truyền thống rất cổ xưa (và kéo dài cho đến ngày hôm 
nay), Giáo hội không cử hành Thánh Thể vào ngày này : Con của Thiên Chúa đã bị liệt vào hạng kẻ cùng cực nghèo hèn, nhưng 
cũng chính vì vậy mà Người cứu độ thế giới. 
Phụng vụ của ngày hôm nay bao gồm 3 phần lớn : 
- Suy niệm về Lời Chúa (với bài đọc Thương Khó theo thánh Gioan) và Lời nguyện trọng thể 
- Nghi thức tôn vinh cây thập giá. 
- Rước lễ 
 

3. Ngày thứ Bảy 
     Đây là một ngày nghỉ (hay còn gọi là ngày tĩnh lặng đặc biệt) : cũng như thiên Chúa đã nghỉ ngơi sau sáu ngày Tạo Dựng, Đức 
Kitô đang yên nghỉ trong ngôi mộ sau cuộc Thương Khó của Người : một mầm sống mới của tạo dựng mới. 
     Các nhà thờ trở nên vắng trống sự hiện diện của Thiên Chúa, cửa các nhà tạm được mở bung. Nhưng chúng ta sống ngày này 
trong sự đón nhận và đợi chờ, với Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đang đợi chờ trong niềm tin ; với tất cả Giáo hội đang đợi chờ trong 
hy vọng, gần bên ngôi mộ của Đấng Hôn Quân của mình. 
 

4. Lễ Phục Sinh: “Đức Kitô đã sống lại" 
a.- Canh thức vượt qua 
     Với đêm canh thức vọng Phục Sinh rất thánh mà thánh Augustin đã gọi là « Mẹ của tất cả các đêm canh thức thánh », khởi đầu cho 
một cử hành trang trọng của (mầu nhiệm) Phục Sinh. Đây là thời gian thích hợp để nhận lãnh các bí tích khai tâm kitô giáo. Đêm thánh 
vượt qua này là đỉnh điểm của năm phụng vụ. Nó diễn ra với nhiều phần phụng vụ : 
     Phụng vụ ánh sáng (hay còn gọi là nghi thức làm phép lửa và rước Nến Phục Sinh) : 
Các tín hữu cầm nến sáng trong tay tiến vào trong nhà thờ theo sau cây Nến Phục Sinh. Giống như dân của Giao Ước đầu tiên bước đi 
trong sa mạc, được hướng dẫn bởi cột lửa, các môn đệ của Đức Kitô Phục Sinh được hướng dẫn đi theo Người : “Những ai đi theo ta, sẽ 
không bước đi trong bóng tối tội lỗi” (Ga 18,12). 
     Phụng vụ Lời Chúa : Tất cả cùng được hướng dẫn bởi Lời Thiên Chúa. Có nhiều bài đọc gợi nhắc lại các biến cố lớn của ơn cứu độ và giúp cho 
các tín hữu hiểu biết về mầu nhiệm Phục Sinh ; đồng thời phụng vụ Lời Chúa cũng hướng đến các dự tòng như là phần giáo lý cuối cùng 
về bí tích rửa tội và bước vào đời sống kitô hữu. 
     Phụng vụ bí tích rửa tội và tuyên xứng đức tin : Sau bài đọc Tin mừng về sự Phục Sinh và bài giảng, các dự tòng tuyên xưng niềm tin 
và nhận lãnh các bí tích khai tâm kitô giáo. Các tín hữu cũng tuyên xưng niềm tin của họ và việc rảy nước thánh như một dấu chỉ của bí 
tích thanh tẩy. Tất cả cộng đoàn cùng hát và cầu xin “nguồn nước sống của ơn cứu độ chảy trào ra sự sống mới” trong họ. 
b. - Phụng vụ Thánh Thể : việc cử hành Thánh Thể ngày hôm nay diễn ra cách trọng thể nhất 
 

5. Tuần Bát nhật Phục Sinh 
     Niềm vui vượt qua được kéo dài trong một tuần lễ tiếp theo. Lời chúc tụng cuối cùng của các Giờ Kinh Phụng Vụ được đánh dấu 
bởi hai lần hát « alleluia » và theo truyền thống, thời gian này được dành cho việc bổ túc các bài học giáo lý cho các tân tòng. 
 

6. Mùa Phục Sinh 
     Bằng việc cử hành Chúa nhật lễ Phục Sinh, đã mở ra một giai đoạn gồm 50 ngày, được gọi một cách căn bản là Pentecôte (Hiện 
Xuống), mà sau này được gọi là thời gian Phục Sinh, khi hạn từ Pentecôte được giành riêng cho ngày thứ 50, ngày Hiện Xuống 
[Xem Cabié R., La pentecôte, Tournai, Desclée, 1965]. 

Trích trong bài: Thời Gian Phụng Vụ; Mùa Phục Sinh, 
https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-
Giao/Thoi-Gian-Phung-Vu-Mua-Phuc-Sinh-15949.html  
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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: 
3-31-21 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

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


