
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 - No Mass until further notice 

Tudor Oaks - No Mass until further notice  
  Saturday - 4pm;  

Sunday - 8:30 & 10:30am - English; 12:30pm - Vietnamese 
Holy Days - 8:30am - 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. 

JUNE 7, 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 –  By appointment only.  
 

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  

It’s Time To Retire!! 
My time here has been wonderful and I have met some great people 
and learned many new things.  It has been my pleasure to work with 
the different SCJs, Fr. Charlie, Fr. Tony, Fr. Yvon, and Fr. Terry.  
 

I have often thought about this letter and find it difficult to find the 
right words.   
 

I am hoping to enjoy a summer off and then take up coffee drinking on 
my deck, yard work and going out for lunch! 
 

It is hard not being able to see all of you.  I will miss all of you but 
hope to get together for a lunch when things open up more, or an 
8:30am mass in the chapel. 
 

Thank you for the last 22 years of working here. 
 

Sincerely and with love, 
 Gail Benke 

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

Parish Stewardship of Treasure 
May 31, 2020 

 
 

       Weekly        Weekly           YTD    YTD 
      Income         Budget           Actuals        Budget 
Envelope   $  15,615     $   10,228     $604,776     $651,096      
Plate    $       149           0                  0                  0 
Children’s Plate   $           0           0                  0            0 
R/M/Energy   $       965     $     1,092     $  32,048     $  32,750 
Total     $  16,729     $   11,320     $636,824     $683,846 
 

HOTROD   $    1,669     $   2,288       $  90,358     $  86,270   
Those in Need    $       500             0           $  27,838           0 

Human Concerns - Blood Drives 
Having organized 30 blood drives over the past 15 years, Jim and  
Barbara Lauby have made the difficult decision to step back.  For the 
blood drives to continue, we need someone to take their place.   
Josette Ott, the liaison to Versiti (Blood Center of Wisconsin), will assist 
with organizing the next blood drive, Monday, August 10, 2020.  If 
you are will to organize this drive please contact Barbara Lauby,  
414-427-6341 or laubyb@wi.rr.com.  Thank you for your amazing 
support in the past.  
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Anniversary Milestones 
  Congratulations to the following couples who 
have celebrated anniversaries in recent months: 

60 
Richard and Antoniette Ohm 

Felix and Germaine Stanislawski 
50 

Gilbert and Carol Chiesa 
Joseph and Rosine Schmitt 

40 
Mike and Mary Karolewicz  
James and Kathleen Scipior 

25 
Brian and Lisa Mason 

Michael and Christine Kressuk, Jr. 
Thanh and Nga Tran 

 Intentions, Observances, Readings  
Week of June 7, 2020 

Mary Balthazor; Bill Blaser; Martha Boehme; Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Kathy David;  
Gloria Dominiak; Lucy Flintrop; Pat Friedewald; Philip Glass; Jan Grant; Joseph Heil; Tony Ingrilli; 

Nick Ioder; James Kobza; Karen Rueth; Diane Schauer; Dn. Charles Schneider;  
Don and Mary Thompson; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
    8:30 am † Beaudry Family - Family & Friends  
  10:30 am    All Parishioners Living & Dead  
Monday † Cindy Schneider - Chuck  
Tuesday † Joan Diaz - Family  
Wednesday † Virginia Wojciechowski - Family  
Thursday    Richard Klosowski - Family  

Friday  † Ronald Wroblewski -  
   Tom & Barbara Mihm  

Saturday All Parishioners Living & Dead  
Next Sunday 
   8:30 am † Wayne & Yvonne Finley -  
  Family & Friends  
 10:30 am † Kathy Rozewicz - Husband  
 

Observances  
Sunday:  The Most Holy Trinity 
Tuesday: St. Ephrem,  
  Deacon and Doctor of the Church  
Thursday: St. Barnabas, Apostle 
Saturday: St. Anthony of Padua,  
  Priest and Doctor of the Church 
Next Sunday: Most Holy Body and Blood of Christ; 
  Flag Day 
 

Readings  
Sunday:  Ex 34:4b-6, 8-9; Dn 3:52, 53, 54, 
  55, 56;  2 Cor 13:11-13;  
  Jn 3:16-18  
Monday: 1 Kgs 17:1-6; Ps 121:1bc-2, 3-4,  
  5-6, 7-8; Mt 5:1-12 
Tuesday: 1 Kgs 17:7-16; Ps 4:2-3, 4-5, 7b-8;  
  Mt 5:13-16 
Wednesday: 1 Kgs 18:20-39; Ps 16:1b-2ab, 4, 
  5ab and 8, 11; Mt 5:17-19 
Thursday: Acts 11:21b-26; 13:1-3; Ps 65:10, 
  11, 12-13; Mt 5:20-26 
Friday:  1 Kgs 19:9a, 11-16; Ps 27:7-8a,  
  8b-9abc, 13-14; Mt 5:27-32 
Saturday: 1 Kgs 19:19-21; Ps 16:1b-2a and 
  5, 7-8, 9-10; Mt 5:33-37 
Next Sunday: Dt 8:2-3, 14b-16a; Ps 147:12-13, 
  14-15, 19-20; 1 Cor 10:16-17;  
  Jn 6:51-58 

Saturday, June 13th 
4:00pm -    Lector:  Mary Worley 
                 Ministers of Hospitality:  
              Dennis Amaturo, Bill Flannery, Ken Keefer, Ray Lenz, 
              Nick Kleibor, Dave & Cindy Kunze  
  

Sunday, June 14th 
8:30 am -   Lector:  Mary Karolewicz 
         Ministers of Hospitality: 
              John Napientek, Bob Mihm, Tim Blattner, Joe Koshick, 
              Tim & Emily Shiroda, Barb Bing, Larry Schweitzer,  
              Keith Ponath 
 

10:30 am - Lector:  Marcia Zientek 
         Ministers of Hospitality: 
              Cindy Bujanovich, Mike Kressuk, Dave & Cindy Flynn 



PAGE 4  ST .  MARTIN OF TOURS ·  FRAN KLI N,  WI  

Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver 
Where is that guy with the rainbow wig holding a “John 
3:16” sign in the end zone at NFL football games?  Younger 
readers may not have any idea what I am talking about! 
You used to see this guy on TV all the time wearing “Jesus 
Saves” shirts and holding his sign.  Most thought he was a 
harmless guy, but now he is serving multiple life sentences 
for taking hostages at a hotel near LAX in 1992.  His name 
is Rollen Stewart and he believed — and continues to     
believe while in prison — that Jesus’ second coming is  
imminent.  His extreme actions were meant to make people 
take notice and listen to him.  Now he sits behind bars, and 
most in the world see his name as nothing more than an   
answer to a trivia question. 
 

It is a sad story when people hurt others or use extreme 
methods in the name of God.  Mr. Stewart’s belief that 
simply getting people to listen to his message is the most 
important step in their salvation is misguided.  His poor 
stewardship should stand in stark contrast to our good   
stewardship.  Our actions, seasoned at times with our words, 
should be the evidence people need to see the  
transformative power of Jesus Christ.  We do believe he is 
indeed coming again.  But once you have committed  
yourself to him and live in his life on earth, when he returns 
is not our main concern.  We are ready whenever that time 
comes, and hopefully, we can help others be ready as well 
by our example. 

No printed bulletins during the pandemic. 
Flocknote will deliver it and more to you! 
Go to stmoftours.org click on “Flocknote” for  

details and sign-up  

Gospel Meditation ©LPi  
A well-choreographed dance can be truly inspirational.  Each 
movement and step are interconnected, each contributing a 
piece of the unfolding artistic story.  The beholder is caught 
up in the rhythms, music, and gestures, realizing none are 
dispensable and all are necessary.  The same is true of the 
Divine Dance of the Trinity.  Each Person plays a part, using 
unique gestures and movements that are connected to the 
other Divine Partners.  They tell a story of love.  Every  
movement and step is born of love and flows on into eternity. 
The Divine Dance never ends. 
 

God the Creator powerfully, yet with gentle love, leads. 
Creating and recreating, birthing and sustaining, He dances 
with the compassionate incarnate Son, guided by the breath 
of the Holy Spirit.  They are three distinct Persons but move 
as One.  On one hand, the cascading flow of their Presence 
appears motionless, yet on the other, flows and moves with 
effortless attention.  They share one heart, one goal, and one 
purpose and invite all of creation to join in their dance, their 
joy. 
 

The energy of the Trinity flows through all created things.  It 
is a dance of the heart, not of the mind.  It has to be  
experienced, not dissected, and contemplated, not  
understood.  We stand in awe of the Divine Dance and find 
ourselves watching in amazement all God creates and  
sustains.  The dance continues in the majesty of a mountain, 
the power and wonder of an ocean, and the vastness of the 
universe.  It moves in the cry of a newborn infant and the soul 
of one who has been forgiven.  It flows in the cry for justice 
and the wounds of the oppressed.  It circles through the 
changing of seasons, the cycles of birth and death, and the 
wisdom one acquires when they love God. 
 

The Dance never ends.  Its movements and rhythms go on 
forever.  The Trinitarian Dance sustains all things, endures all 
things, and brings hope.  You are invited to dance.  Don’t just 
watch as if you were simply a spectator.  Join in the dance 
and move as they move. 

SMoT Food Pantry 

The pantry has moved to the school building and is open 
every Tuesday from 10am-noon for food pick-up or drop 
off donations.  Donations can also be dropped in the blue 
bin outside the school doors.   
The clothing bank is in the early stages and after an  
overwhelming response for clothing from the Franklin  
community we must stop accepting clothing until we can  
organize.   
Questions can be directed to Barbee at 414-209-7674. 
 

Jelly    Oil    Syrup    Pancake Mix    Hamburger Helper     
Chunky Soups    Instant Rice    Pasta-All Types    Juice 
Spaghetti-O’s    Spaghetti/Alfredo  Sauce    Gravy 
Ketchup/Mustard/Relish    Mashed Potatoes    Frosting 
Canned Fruit-All Types    Brownie/Cake Mix    Sugar    
Stuffing    Toilet Paper    Cleaning Products    Paper Towel 
Personal Hygiene 
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The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

2020 Calendar Raffle drawings on: 
  05/27 - Dave Sweeney - $25 
  05/27 - Hung Van - $25 
  05/29 - Justin & Lani Karls - $25    Checking things, I discover this is the fourth year 

I have a column to write on Holy Trinity Sunday.  I 
don’t always write something pertinent to the 
readings of the weekend.  These solemnities like 
today are hard to ignore, however.  Interestingly 
today’s readings are not obviously about the  
Trinity but the second reading does close with a 
blessing invoking the members of the Trinity.  That 
reading also seemed very pertinent for these  
trying times with the Covid-19 except for the line, 
“Greet one another with a holy kiss.”  Maybe that 
means a fist or elbow bump or just a respectful 
bow with a greeting?  The following article from 
my daily prayer and Mass readings book has a 
very similar reaction to the second reading as I 
did. 

GIVE US THIS DAY JUNE 7, 2020 
Reflection      It Remains a Mystery 

   “My appreciation for Trinity Sunday grew  
considerably when I heard an Episcopal priest say 
in a homily that she never felt as close to the  
Trinity as when she learned she was pregnant with 
twins.  A perfect image of three-in-one. 
   I’m grateful that nature provides us with other 
metaphors.  One comes from Tertullian, thought to 
be the first Christian theologian to mention the 
Trinity in Latin.  He imagines it as a plant, with the 
Father as the root, the Son as the shoot breaking 
forth into the world, and the Spirit as that which 
fills the earth with flower and fruit.  Modern  
physics offers us the quark, a sub-atomic particle 
which exists in threes.  There is no such thing as one 
quark, but only three inter-dependent beings,  
acting together. 
   Yet even with such helpful images, the Trinity 
remains a mystery, and that is as it should be.  In 
today’s readings Moses stands with God on Mount 
Sinai.  Admitting that we humans are stiff-necked 
and sinful, he offers a merciful God this  
remarkable invitation: “do come along in our  
company.”  Paul reminds us – and the unruly  
Corinthians – that the way to recognize God’s 
presence among us is to mend our ways,  
encourage one another, stop arguing, and live in 
peace.  And John reminds us that God loved us so 
much that he gave his only Son, that we might gain 
eternal life.  Behind these stories, as vital yet  
hidden as roots and quarks, I sense the Trinity 
waiting expectantly for us.” 

Kathleen Norris – an oblate of St. Benedict and 
author of many books, including  
The Cloister Walk and Acedia and Me. 

Note this author like the most of the Church  
supports science and collegiality of Christians.  

The Catholic Comeback  
For complete details about the Catholic Comeback for the Milwaukee 
Archdiocese go to the parish website and click the link to the  
Archdiocese or go directly to archmil.org.  There is a video on how 
things might look when you come for Mass.  We are currently in Phase I.   
 

Parish Calendar  
Follow the calendar on the parish website.  We are keeping you as 
current as possible.   
 
Daily Mass - Time Change 
When we are able to resume daily mass it will be at a new time - 
8:30am. 
 
Christian Women Annual Layette Collection 
Due to the stay-at-home restrictions the layette collection/dinner has 
been postponed to September so our collection will be August 2 to 
30.  What is our part?  We will be accepting new items from infant 
to toddler.  They can be store bought or knitted, crocheted, and 
sewn too.  Items will be distributed to agencies we support like: 
 Catholic Charities  
 Milwaukee Birthright 
 Women’s Care Center 
 Women’s Support Center 
If you seen this notice and have bought or made items, hold them 
until August.  Thank you for your support! 
 
Milwaukee Chapter of the Christ Child Society 
Attention knitters, sewers, crocheters!  Each year, the Christ Child  
Society provides some 2,000 complete layette sets to mothers in need.  
Consider making a quilt or afghan, sweater set, receiving blanket, 
socks, blanket sleeper, infant cap, or sleep and play outfit.  Contact 
parish and CCS members Patrice Sisulak, 414-405-9402 or Barbara 
Lauby at 414-427-6341 for more information. 
 
Totus Tuus (Vacation Bible School)  
Unfortunately with concerns of the COVID-19 pandemic, vacation bible 
school has been canceled.   
 
Pastoral Council and Trustee - Secretary 
This year we have three members of the parish council who’s terms are  
expiring, including the two year term of the trustee-secretary.   
Elections will be in the future but we ask you to begin prayerfully  
considering becoming a member of the council or trustee.  You can find  
nomination forms on the parish website and submit them at any time.   
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LỜI CHÚA:  Ga 3: 16 -18  
    Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay cho chúng ta thấy được mầu nhiệm tình yêu của 
Thiên Chúa. Và theo sự diễn tả của thánh Gioan, thì từ nguyên thủy đã có tình 
yêu và tình yêu qui hướng về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa chính là tình 
yêu. Và tình yêu đã nhập thể, đến sống giữa chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã tỏ 
lộ ra cho loài người, như là Con Thiên Chúa. Đồng thời, trong Ngài chúng ta 
nhận Thiên Chúa là Cha và Chúa Thánh Thần như là người mẹ trao ban sự 
sống. Tuy chỉ là một, nhưng Ngài lại có Ba Ngôi, đó là Chúa Cha, Chúa Con 
và Chúa Thánh Thần.  
    Chúa Cha là Đấng hướng dẫn toàn bộ cuộc sống con người và lịch sử thế 
giới. Chính Ngài đã trao ban cho Chúa Con sức mạnh dẫn đưa con người và 
thế giới trở về với Ngài, theo chương trình tình yêu nguyên thủy của thời tạo 
dựng.  
    Khi vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, Chúa Con sửa chữa cho nhân loại 
khỏi án phạt sự chết và khỏi một cuộc sống xa lìa Thiên Chúa, cũng như nổi 
loạn chống lại thánh ý Ngài. Đồng thời, Chúa Cha còn hướng dẫn cuộc sống 
của các Kitô hữu và của Giáo Hội, dân riêng mới của Ngài, qua sự hiện diện 
và hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng trợ giúp con người hiểu biết sự thật 
toàn vẹn. Nghĩa là hiểu biết và chấp nhận chương trình yêu thương và cứu độ 
mà Thiên Chúa đã có đối với con người và thế giới. 
 
 ***************************************************************************  

CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 6, 2020 
 
1. Chúa Nhật ngày 14 tháng 6:  Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Lễ Trọng) 
 
2.   Thứ Sáu ngày 19 tháng 6:  Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lễ Trọng) 
 
3. Chúa Nhật ngày 21 tháng 6:  Mừng Father ’s Day - Thánh Lễ tại linh   
       đài Đức Mẹ La Vang 
 
4.   Thứ Tư ngày 24 tháng 6:  Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan B. (Lễ Trọng) 
 
5.   Thứ Hai ngày 29 tháng 6:  Mừng Kính 2 Thánh Tông Đồ Phêrô &  
      Phaolô (Lễ Trọng)   

Ý cầu nguyện tháng 6 của ĐTC 
 

Cầu cho những người già, những người 
cô đơn, lẻ loi và bị bỏ rơi, có được 

những cơ hội để gặp gỡ và nhận được 
sự giúp đỡ từ cộng đồng.  

 

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi  
Ngày 7 tháng 6 năm 2020 (Trắng) 

   
Đọc Lời Chúa:   chị Yến,  
                            chị Oanh Lương 
 

Lời Nguyện:       chị Bích Vân 
 
******************************************** 
 

Chúa Nhật Lễ Mình Máu  
Thánh Chúa 

Ngày 14 tháng 6 năm 2020 (Trắng) 
 
Đọc Lời Chúa:   chị Ngọc, chị Thanh 
 

Lời Nguyện:       chị Phượng  
 
******************************************** 

 

Chúa Nhật XII Thường Niên  A 
Ngày 21 tháng 6 năm 2020 

 

Father’s Day 
 

Đọc Lời Chúa:   anh Châu, anh Công 
 

Lời Nguyện:       anh Bùi Hiệp 
  
******************************************** 
 

Chúa Nhật XIII Thường Niên  A 
Ngày 28 tháng 6 năm 2020 

 
Đọc Lời Chúa:  Huyền Trang, Khoa 
 

Lời Nguyện:      Nguyễn Hân 

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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THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ ĐỜI SỐNG CHÚNG TA 
Bài giảng sau đây là của cha Rodney Kissinger, SJ.[1] Lm. Marcello ĐOÀN MINH chuyển ngữ và đặt các tiêu đề 

 
Ý nghĩa mạc khải Thiên Chúa Ba Ngôi 
Mạc khải Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ta không tỏ 
mình cho người ta không yêu. Và ta tỏ mình ra cho ai nhiều hay ít tùy ta yêu nhiều hay yêu ít. Qua mạc khải Thiên Chúa Ba 
Ngôi, Thiên Chúa bày tỏ chính nội tâm sâu xa nhất và bản tính thật của Ngài.  
Cách thức mạc khải Thiên Chúa Ba Ngôi 
Và Thiên Chúa mạc khải cách tiệm tiến và từng cấp độ một tùy theo khả năng tiếp thu và nhu cầu của ta. Trong Cựu Ước, 
Thiên Chúa minh nhiên mạc khải Ngài là Thiên Chúa duy nhất. “Nghe đây, hỡi Israel! Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên 
Chúa độc nhất”(Đnl 6,4). Trong Tân Ước, Thiên Chúa mạc khải Ngài vừa là duy nhất nhưng đồng thời Thiên Chúa có Ba 
Ngôi vị, hay gọi là duy nhất trong Ba Ngôi vị. Ba Ngôi vị nơi Thiên Chúa được nói đến trong 05 biến cố chính của Phúc 
Âm, đó là truyền tin, Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan, bữa Tiệc Ly, đồi Cavariô và Chúa thăng thiên. 
Nội dung mạc khải Thiên Chúa Ba Ngôi 
Điểm đầu tiên trong mạc khải này – một mạc khải mà lý trí tự nhiên nếu không được giúp đỡ không bao giờ hiểu thấu, đó là 
Thiên Chúa tối cao không phải chỉ có một ngôi đơn độc như Israel tin nhận, nhưng Ngài có ba ngôi: Cha, Con và Thánh 
Thần. Tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi đã được xác minh và định tín cách long trọng trong 04 công đồng đầu tiên của Giáo Hội 
và đã được tuyên xưng trong kinh Tin Kính và trong thánh lễ trải qua các thế kỷ.  
Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn gốc đời sống của ta 
Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn gốc đời sống của ta. Tuy Ba Ngôi hoạt động chung với nhau trong mọi công trình nhưng theo 
phép biệt ứng, việc tạo dựng được qui về Chúa Cha,việc cứu chuộc về Chúa Con và việc thánh hóa về Chúa Thánh Thần. 
Nhưng Ba Ngôi là nguyên nhân tác động hữu hiệu của mọi hoạt động hướng ngoại. Vì thế Ba Ngôi là nguồn gốc của Kitô 
giáo. Không có Thiên Chúa Ba Ngôi thì ta không thể hiểu Kitô giáo là gì. Giáng Sinh, Phục Sinh và Đức Chúa Thánh thần 
hiện xuống có nghĩa gì nếu không có Ba Ngôi. Thánh lễ bắt đầu và kết thúc với dấu Thánh giá, tức là việc tuyên xưng Thiên 
Chúa Ba Ngôi, mọi lời nguyện dâng lên trong thánh lễ là dâng lên Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh thần. 
Thiên Chúa Ba Ngôi: Khuôn mẫu đời sống cộng đoàn 
Thiên Chúa Ba Ngôi là khuôn mẫu đời sống chúng ta. Chúng ta được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa, theo như hình 
ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Chiêm niệm Thiên Chúa Ba Ngôi ta sẽ học được nhiều điều về chính mình và về cách ta phải sống 
ở đời. Thiên Chúa Ba Ngôi là cộng đoàn của các ngôi vị. Không có các cá nhân cộc lốc, tự cung tự cấp đủ mọi sự cho mình, 
đứng riêng rẻ một mình. Có Ba ngôi vị bằng nhau sống với nhau trong một cộng đồng. Mỗi Ngôi vị đều cần có Hai Ngôi vị 
kia để là Thiên Chúa.  
Chúng ta cần đến nhau để sống cho ra một con người. Chúng ta là hữu thể xã hội. Chúng ta cần phải tùy thuộc lẫn nhau. 
Điều này thật hiển nhiên khi chào đời cũng như lúc lìa đời. Đứa trẻ mới sinh sẽ chết nếu bị bỏ rơi và người già bị bỏ mặc 
cũng chết. Từ khi mở mắt chào đời đến lúc nhắm mắt lìa đời người này lệ thuộc vào người kia. Nhờ những tương quan đó 
mà ta khám phá ra mình là ai và trở nên con người mà Thiên Chúa phú ban tiềm năng để trở thành.  
Cộng đoàn Kitô hữu: Cộng đoàn yêu thương 
Cộng đoàn các ngôi vị này là cộng đoàn tình yêu. Yếu tính của Thiên Chúa Ba Ngôi là tương quan trong tình yêu giữa các 
ngôi vị: Cha, Con và Thánh Thần. Tình yêu cũng phải là bản sắc của cộng đoàn Kitô hữu. Chúng ta cắm rễ sâu và lớn lên 
trong tình yêu. Chúng ta tất cả đều cần phải yêu và cần được yêu. Tình yêu thì sáng tạo, vươn tới viên mãn và chữa lành. 
Tình yêu chữa lành cả người trao ban tình yêu và người đón nhận tình yêu. 
Duy nhất trong sự khác biệt 
Trong Thiên Chúa Ba Ngôi không có sự đồng nhất nhưng là duy nhất trong khác biệt. Mỗi ngôi vị là duy nhất và cả ba đều 
chia sẻ chung một bản tính Thiên Chúa trong sự duy nhất hoàn toàn. Mỗi người trong chúng ta đều là cá nhân độc đáo duy 
nhất, nhưng chúng ta chia sẻ chung một cội nguồn, một bản tính và một vận mệnh chung. Cộng đoàn Kitô hữu bắt đầu bằng 
sự duy nhất trong khác biệt này. Chính sự khác biệt này làm cho Thiên Chúa được vinh quang. 
Nhưng tiếc thay, khi thấy có sự khác biệt chúng ta đâm ra lo sợ, nghi ngại và thù ghét. Cái phá hoại cộng đoàn là yêu sách vô 
lý đòi cho có sự đồng nhất. Nếu ai cũng như nấy thì thế giới này buồn rầu, nhạt nhẻo biết bao nhiêu. Từ ‘công giáo’ có nghĩa 
là duy nhất trong khác biệt. Cộng đoàn Kitô hữu là dân Thiên Chúa, gia đình Thiên Chúa, như chúng ta đọc trong kinh “Lạy 
Cha”. Nguyên tắc sống của chúng ta là: duy nhất trong điều cốt yếu, tự do trong các điều tùy phụ và bác ái trong tất cả. Nếu 
bắt buộc ai cũng sống đức tin như răm rắp như nhau thì thật vô lối vì nơi tạo vật cũng như trong Đấng Tạo Hóa vốn không 
có sự đồng nhất. 
Thiên Chúa Ba Ngôi là cùng đích đời ta 
Thiên Chúa Ba Ngôi là định mệnh đời ta. Đó là cùng đích ta nhắm tới. Đời sống mai hậu không giống như là chương trình 
TV chạy lại. “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề được nghe Thiên Chúa dọn sẵn cho những kẻ yêu mến Ngài.” Cũng như 
ở đời này cao điểm tình yêu là hiệp nhất thì ở đời sau cao điểm tình yêu cũng sẽ là hiệp nhất, không phải với tạo vật nhưng 
với Tạo Hóa. Chúng ta có giàu tưởng tượng đến mấy cũng không bao giờ nắm bắt được thực tế cuộc sống trên trời thế nào. 
“Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 16). Tình yêu là cội nguồn, sứ vụ và định mệnh của tôi. Anh là ai, sống ở đâu, thành phần 
nào, làm nghề gì, việc đã làm được nhiều hay ít, hay hay dở, điều đó không quan trọng. Điều cần là anh phải có tình yêu nếu 
không có tình yêu mọi sự chẳng là gì cả. Tình yêu là “thuật giả kim” biến đổi những phận sự xem ra vô tích sự thành thứ 
vàng ròng thiêng liêng. (1 Cor 13,1-3).    

[Xem http://www.frksj.org/homily_The_Trinity.htm. Ngày vào mạng 27.5.2015 
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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

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

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 Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


