
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 - 8:30am in Church 

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. 

OCTOBER 25, 2020 
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Baptism – Three month preparation for children 
of registered parishioners.  Adults are asked to 
complete the RCIA. 
 

First Eucharist – Students begin preparation for 
First Reconciliation and First Eucharist in first 
grade, receiving in second grade.   
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, or SCJ Vocation Office,  
414-427-4279 or 800-609-5559, 
www.scjvocation.org.  
 

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  
 

Deacons 
Linh Bruno Nguyen and Chuck Schneider 
 

Pastoral Associate 
Br. Duane Lemke, SCJ 
 

Music Director 
Mary MacDonald 
 

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

 

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

Bookkeeper 
Freda Barkley ........................................................ 414-209-7682  

Parish Stewardship of Treasure  
October 18, 2020 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope   $     8,817    $   12,115     $169,040     $207,135 
R/M/Energy   $        911    $        620     $    9,676     $  10,120 
Total     $     9,728    $   12,735     $178,716     $217,255 
 

HOTROD   $     2,065    $     1,588     $  66,488     $  28,863 
Those in Need    $         90                          $    6,927            

 

E-mail addresses and cell phone numbers are not  
revealed or shared.   

Flocknote’s Privacy and Security Policies are robust!   
Go to https://flocknote.com/privacy for details  

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

26th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
28th - 7pm - Pastoral Council Meeting 
31st - Halloween 

Ministers of Hospitality/Ushers 
We are in need of usher for all masses.  Scheduling is flexible.   
Please contact Cindy Flynn - cflynn2@wi.rr.com or 414-421-2756  

Baptisms - October 2020 
  Theodore Russell Schafer 

Oliver Michael Azmani 

1st - 9am - Life Teen Session - Virtual 
2nd - 6:15pm - Religious Ed Classes 
3rd - Election Day 
4th - 7pm - Service of Remembrance  
9th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
10th - 7pm - Knights of Columbus Meeting 
11th - Veteran’s Day 
           6pm - Prayer Shawl Ministry 
15th - 9am - Life Teen Session - Virtual 
16th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
18th - 7pm - Finance Council 
30th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
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 Intentions, Observances, Readings  
Week of October 25, 2020 

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

Michele Liederbach; Karen Rueth; Don and Mary Thompson; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † Beaudry Family - Family & Friends  
 10:30 am    All Parishioners Living and Dead 
Monday    † Virginia Wojciechowski - Family  
Tuesday    Wilfred Riedl - Chiapete Family 
Wednesday † Ray & Myra Goehring -  
   Dave & Char  
Thursday † Frank Hoeffler - Family  

Friday  † Cynthia Kramp -  
   Thomas & Alison Talbot 
Saturday    All Parishioners Living & Dead 
Next Sunday 
   8:30 am † Bob Trepanier - Wife  
 10:30 am † Kathy Rozewicz - Husband 
 

Observances  
Sunday:  Thirtieth Sunday in Ordinary Time 
Monday:  
Tuesday:  
Wednesday: Sts. Simon and Jude, Apostles  
Thursday:  
Friday:   
Saturday: All Hallow’s Eve 
Next Sunday: All Saints;  
  Daylight Saving Time ends;  
  National Vocation Awareness Week  
   

Readings  
Sunday:  Ex 22:20-26; Ps 18:2-3, 3-4, 47, 
  51; 1 Thes 1:5c-10; Mt 22:34-40     
Monday: Eph 4:32-5:8; Ps 1:1-2, 3, 4 and 6; 
  Lk 13:10-17                   
Tuesday: Eph 5:21-33; Ps 128:1-2, 3, 4-5;  
  Lk 13:18-21  
Wednesday: Eph 2:19-22; Ps 19:2-3, 4-5;  
  Lk 6:12-16                  
Thursday: Eph 6:10-20; Ps 144:1b, 2, 9-10; 
  Lk 13:31-35                    
Friday:  Phil 1:1-11; Ps 111:1-2, 3-4, 5-6; 
  Lk 14:1-6                   
Saturday: Phil 1:18b-26; Ps 42:2, 3 5cdef;  
  Lk 14:1, 7-11            
Next Sunday: Rv 7:2-4, 9-14; Ps 24:1bc-2,  
  3-4ab, 5-6; 1 Jn 3:1-3; Mt 5:1-12a       

Saturday, October 31st 
4:00pm -    Lector:  Jim Wier 
                 Ministers of Hospitality:  
              Dennis Amaturo, Bill Flannery, Ken Keefer, Ray Lenz, 
              Nick Kleibor, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, November 1st 
8:30 am -   Lector:  Barb Geiger 
         Ministers of Hospitality: 
              Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring, David &
              Marian Sweeney, Rick Chiapete 
 

10:30 am - Lector:  Katie Delemont 
         Ministers of Hospitality: 
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Kathy David 

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Raymond Merkel 

Sanctuary Lamp Intentions  
You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for one 
month with your intention.   

Service of Remembrance 
Because we believe the ties of friendship and affection that knit us 
together throughout life do not unravel at death, our annual Service 
of Remembrance will be held Wednesday,  November 4, 2020 at 
7pm.  This is a special prayer service in honor of the departed 
members of our parish  community, especially those who died since 
October 1, 2019 through September 30, 2020.  You are welcome 
to bring a picture of your loved one to display. 
 

After honoring this year's deceased, parishioners are invited to 
come to the altar to light a candle to remember other deceased 
loved ones from prior years.  We recognize that losing a family 
member or friend is painful, whether the loss is recent or not. 
RSVP by October 30 to the parish office, 414-425-1114 
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Xaverian Missionaries Coronavirus Non-Banquet 
Don’t forget to support the Xaverian Fathers’ Annual Mission Banquet.  The on-line auction ends October 28 and supports 
those most in need right here in the Milwaukee Area, as well as in the Xaverians’ Missions throughout the world.  Those needs 
are greater than ever, given this virus is more deadly for those who have no access to clean water or healthy food.  
 

The online auction websites are:  www.biddingforgood.com/xaverian or Mobile App:  bforg.com/xaverian  
 

There are a variety of wonderful items on which to bid – everything from food and wine to baby things, toys, kitchen items, 
artwork, etc.  Please check it out! 
 

Missionary Cooperation Plan 2020 
This year’s mission appeal is late and online.  Our mission group is the Xaverian Missionaries and we will not have an  
in-person appeal but please read appeal below.  If you prefer not to participate in their auction but want to donate, go to: 
https://www.archmil.org/offices/world-mission/MCP/Resources-for-Parishes/MCP-2020-Group-18-Xaverian-Missionaries.htm 
to read all about their mission and scroll further to make an online donation.  If you prefer to write a check you can make it 
payable to St. Martin of Tours and on the memo line indicate “MCP 2020” 
 

Xaverian Missionaries  
My name is Fr. Alejandro Rodriguez and as a missionary, I spent 6 and a half years in the Philippines. I am a member of the 
Saint Francis Xavier Foreign Mission Society, also known as The Xaverians. We are an international community of priests, 
brothers and sisters, working in 21 countries, trying to extend the Good News of Salvation. 
 

When first I was sent to the Philippines as a missionary, I had all these ideas about missions: baptisms, development,  
education ... you name it. 
 

However, I was not expecting the mission to teach me what mission is really about: to walk with the people of God. Let me 
explain: a few months after we opened a new parish in Marikina, a city on the periphery of the capital, we got hit by a  
hurricane. I remember that I was driving to the center of the capital, to celebrate a baptism, I got stuck on one overpass  
because everything got flooded in a matter of minutes. I stayed there from around 10:30 am to 11:00 pm. Finally, when the 
water went down, I was able to reach the seminary of the Xaverians. The next day, around 5:00am, I decided to go and find 
some supplies before heading back to my parish, where there were two other priests. When I arrived at the community, the 
only thing I could see was destruction and death. The words of the prophet Jeremiah came to my mind: "If I go out to the 
country, I see those slain by the sword; if I enter the city, I see those ravaged by famine! For both prophet and priest travel to 
a land they do not know." I got impatient with God and started questioning Him. I could not understand how such devastation 
could happen. People were walking aimless and as without soul. It took me some days of work and prayer to get an answer 
from God. Weeks later, as we celebrated Mass, the first reading read: "Comfort, comfort my people, says your God." Then 
it all made sense. I was not there as a missionary who could bring prosperity, social development, or education ... I was there 
on a mission, the mission of God: "to comfort God's people." I was in the mission to bring hope and good news. Of course, 
medical aid, food supplies, and education go hand in hand with the preaching of the Good News. 
 

This new understanding of mission: "to be the messenger of the care of God for His people," helped me to redefine my work 
as a missionary. It renewed my desire to work for the missions.  That is the reason I am here today, and I want to ask from 
you three things:  

1. Pray for missionaries: because it is difficult to understand the ways of God, and there are many reasons to go        
      astray in the missionary journey. 
2.   Pray for Vocations: we need new men and women who desire to leave everything for the good of God's people. 
3. Your economic support, because without your help we cannot be in the missions, and we cannot help the people      
      with whom we work. There are many projects around our missions, but today I want to focus on a project we are    
      working on in the town of Kilomoni, extension of the city of Uvira, in Congo, central Africa. 
 

      The project is called: The Kilomoni Center for Young People. 
· This project is an enterprise of the Xaverians in Congo, which aims to educate, form, and 

train young people, as well as to prevent drugs, prostitution, gangs, and criminal affiliation. 
· Special attention is given to girls in this center, since they could be more vulnerable to  

fall into prostitution or even abortion. 
 

I ask you do to what you can, for as Saint Mother Theresa says: “what matters is how much love you put into whatever you 
are called to do…” 
 

I want to thank in a special way your Bishop, your Pastor, and the director for the Mission office for the opportunity given to 
me and my community to be here today, to speak about the missions. Thank you for your generosity and may God continue 
to bless you always. 
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The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

2020 Calendar Raffle drawings on: 
  10/12 - Bobby Dufault - $25 
  10/14 - Barb Freudigmann - $25   
  10/16 - Chris Vogds - $25 

   I have a daily routine.  Truth is I don’t  
immediately go to prayer.  First, I get a cup of 
coffee and then send a message to my daughter 
saying good morning.  Next, I quickly scan my 
inbox in case there is a message that needs  
immediate response.  By then the coffee has done 
its job and I am more awake and clearer headed. 
Finally, I open the e-mail Daily Gospel Reflections 
by Bishop Robert Barron.  
   I learned that before I read the reflection it is 
best to read the radings from the Mass of that 
day.  Word on Fire conveniently supplies a link for 
that; READ GOSPEL.  That takes you to the U.S. 
Conference of Catholic Bishops (USCCB) 
webpage; Daily Readings.  It struck me that the 
Gospel for October 10, 2020, Saturday of the 
27th Week in Ordinary Time, was the shortest I 
ever remember seeing.: 

While Jesus was speaking, a woman  
from the crowd called out and said to him, 
“Blessed is the womb that carried you 
and the breasts at which you nursed.” 
He replied, “Rather, blessed are those 
who hear the word of God and observe it.”  
                                          [LK 11:27-28] 

   Here is another thing Jesus says that seems very 
strange.  He appears to be rejecting a blessing. 
NOW is the best time to read Bishop Barron’s  
Reflection!  He clarifies the confusion I have and 
points out other important thoughts I may have 
missed in the readings.  All this in a single screen 
or half a large print page.  
   Finally, I say my prayers.  Of course, I always 
petition for the welfare of family and friends and 
the mission of our parish.  The Daily Gospel  
Reflection often tells me of something else I should 
pray for.  This Gospel tells me to pray to keep 
God first and not let family and earthly things 
take that top spot.  
   All this takes maybe 10 minutes at most.  A few 
more minutes than a quick morning prayer in a life 
we often say is too busy.  Now I am retired so I 
am able to do more.  The mention of Mary, the 
womb that carried Jesus, had me looking for the 
origin of the Hail Mary prayer.  The GIVE US THIS 
DAY prayer book also has a Reflection.  For this 
day it was a Sermon by St. Bernard of Clairvaux 
in the 12th century.  The USCCB.org Daily  
Readings page has a podcast where lectors read 
aloud the readings.  In addition, there is a 
“Reflection Video” by a different priest or deacon 
every day.  Google “USCCB Luke 11” for today’s 
Gospel (10/10/2020).  Footnotes by the USCCB 
give more clarity like; “The beatitude in  
Lk 11:28 should not be interpreted as a rebuke of 
the mother of Jesus;”    Most of this is FREE!  

2021 calendar raffles  
Available for pick-up or purchase after all Masses or stop in the par-
ish office on Tuesday or Thursday.  We have 750 and hope to sell all 
with your help.  Thank you for your support. 
 
Milwaukee Chapter of the Christ Child Society 
Consider joining the Milwaukee Chapter of the Christ Child Society!   
It is a non-profit Catholic all-volunteer organization, embracing  
members of all faiths, dedicated to expressing their love of the Christ 
Child by service to children in the Milwaukee area.  Want to learn 
more?  Visit www.christchildmilwaukee.org or call 414-540-0489. 

Food Pantry/Clothing Bank 

 

The pantry is open Tuesday’s, 10am to noon.   
To help defray costs for food we would gladly take any unused  
coupons.  You can drop them in the collection basket or stop by 
during hours of operation.   
 

We are looking for volunteers to help sort clothes in our clothing 
bank.  Please contact Barbee Sorensen, 414-209-7674 or  
barbee@stmoftous.org.   
 

Jelly    Oil    Syrup    Pancake Mix    Hamburger Helper    Juice         
Chunky Soups    Tuna    Chicken    Sloppy Joe Sauce    Gravy               
Pasta-All Types    Spaghetti-O’s    Mac & Cheese    Peanut Butter     
Spaghetti/Alfredo Sauce    Ketchup/Mustard    Mashed Potatoes    
Canned Vegetables    Frosting    Canned Fruit-All Types    Sugar     
Stuffing    Brownie/Cake Mix    Toilet Paper    Cleaning Products    
Paper Towel    Personal Hygiene 



NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2020 · CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG  NIÊN — NĂM A                                                                          TRA NG 6  

Lời Chúa:  Mt 22: 34-40 
Mến Chúa yêu người 
Có một chứng bệnh mỗi 
ngày một trở nên trầm trọng 
trong xã hội ngày nay, đó là 
chứng bệnh cô đơn. Người 
ta sống cách nhau chỉ một 
bức tường mà không hề biết 
đến tên tuổi của nhau. 
Trong một chung cư, kẻ ở 
lầu trên, ra vào cùng một lối 
mà chẳng biết đến kẻ ở lầu 
dưới. Mỗi người trở thành 
như một hòn đảo, một pháo 
đài biệt lập. Đời sống càng 
xô bồ chen chúc, thì con 
người lài càng cảm thấy cô đơn. Mặt trời dường như mỗi ngày một thêm nóng 
bức và oi ả, mà lòng người thì mỗi ngày một thêm lạnh lùng và băng giá. Thiên 
hạ đối xử với nhau ngày càng thêm hờ hững và xa lạ.  
     Vậy đâu là phương thuốc trị liệu cho chứng bệnh cô đơn này? Chỉ có một 
phương thuốc hiệu nghiệm cho sự cô đơn này, chính là thi hành giới răn: “kính 
mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình”. Đây chính xác là lời 
chỉ dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Tuy nhiên, đây không phải là 
hai giới răn riêng biệt, nhưng chỉ là một giới răn duy nhất. Yêu người chỉ là sự 
biểu lộ và kết quả tất nhiên của lòng mến Chúa. Có yêu người thì mới có thể mến 
Chúa. Và ngược lại, có mến Chúa thì mới có thể yêu người. 
 

************************************************************************************* 
CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 10 & 11,  2020 

1. Thứ Tư ngày 28 tháng 10: Hai Thánh Tông Đồ Simon & Tađêô 
2. Chúa Nhật ngày 1 tháng 11: Kính Các Thánh Nam Nữ –Lễ Trọng 
3. Thứ Hai ngày 2 tháng 11: Các Đăng Linh Hồn –Lễ Nhớ 
4. Thứ Tư ngày 11 tháng 11: Thánh Martin of Tours—Lễ Nhớ, Bổn Mạng Giáo xứ 

Thánh Martin of Tours. 
5. Thứ Tư ngày 18 tháng 11: Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô– Lễ Nhớ 
6. Thứ Bảy ngày 21 tháng 11: Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ –Lễ Nhớ 
7. Chúa Nhật ngày 22 tháng 11: Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ/ Các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam (11/24/20) - Lễ Trọng 
8. Thứ Năm ngày 26 tháng 11: Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) - Lễ Kính 
9. Chúa Nhật ngày 29 tháng 11: Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng 
10. Thứ Hai ggày 30 tháng 11: Thánh An-rê Tông Đồ—Lễ Kính 

—————————————————————————————- 
 

Chúc Mừng Ban Chấp Hành Mới của Đoàn Đồng Hành TNTT  
Nhiệm Kỳ 2020-2022 !!! 

Cộng Đoàn Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu—Giáo Xứ St. Martin of Tours 
 

- Đoàn Trưởng: Trưởng Mar ia Lê Thị Yến Lan  
- Đoàn Phó Quản Trị: Trưởng Rose Đỗ Thùy Trang Jennifer  
- Đoàn Phó Nghiêm Huấn: Trưởng Phêrô Nguyễn Huy Philips 
- Thư Ký: Trưởng Giuse Phan Anh Tú  
- Thủ Qũy: Trưởng Giuse Đỗ Gia Bảo 
- Ngành Trưởng Ấu: Trưởng Têrêsa Đinh Uyên-Nhi Jacquelyn 
- Ngành Trưởng Thiếu: Trưởng Phaolô Trần Trung Hugo 
- Ngành Trưởng Nghĩa và Hiệp Sĩ : Trưởng Mar tinô Nguyễn Minh Toàn  

Ý cầu nguyện tháng 10 của ĐTC 
 

Cầu cho việc truyền giáo và cho sứ mệnh 
của giáo dân trong Giáo hội. 
Chúng ta cầu nguyện cho giáo dân, đặc 
biệt là phụ nữ, nhờ phép Rửa tội, được 
tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực hữu 
trách trong Giáo hội. 

 
Chúa Nhật XXX Thường Niên A 

 Ngày 25 tháng 10 năm 2020  
(Xanh) 

 
Đọc Lời Chúa:   anh Trần Hiệp,  
    anh Tâm 
 

Lời Nguyện:       chị Hoan Châu  
 

*********************************** 
Chúa Nhật XXXI Thường Niên A 
Ngày 1 tháng 11 năm 2020  (Trắng) 

Lễ Trọng—Kính Các Thánh Nam Nữ 
 

Đọc Lời Chúa:   HCBM 
 

Lời Nguyện:     HCBM 
 
******************************************** 

Chúa Nhật XXXII Thường Niên A 
Ngày 8 tháng 11 năm 2020  (Xanh) 

 
Đọc Lời Chúa:   Phạm Khoa,  
    KinhKha 
 

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 



     Tìm Hiểu Ý Nghĩa Lễ Các Thánh Nam Nữ (ngày 1 tháng 11) 
     Trong lịch Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo, hầu như trong thánh lễ Misa nào 
cũng có mừng kính thánh này, thánh kia, có ngày có tới 4, 5 vị thánh; tuy nhiên vẫn 
chưa thể mừng hết được. 
Bởi chưng chỉ trong danh sách những vị được Giáo Hội phong hiển thánh không thôi thì 
con số đã lên tới hơn 10 ngàn vị, mà mỗi một năm chỉ có 365 ngày, cho nên không thể 
nào mừng kính tất cả các thánh từng ngày trong suốt năm được. 
     Hơn nữa, còn rất nhiều vị thánh tử đạo ở khắp nơi trên thế giới, bên Trung Quốc, 
Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản,… chưa được Giáo Hội ghi tên vào sổ bộ các Thánh,. 
Ngoài ra còn rất nhiều vị thánh thuộc nhiều giai tầng khác nhau nữa mà Giáo Hội không 
biết hết được, dù rằng trước mặt Thiên Chúa các ngài đã là thánh. Chính vì thế Giáo 
Hội chọn mừng toàn thể Chư Thánh trên Thiên Quốc, cả những vị thánh vô danh, tức là 
những vị thánh chưa được ai biết đến, vào ngày 1.11 hàng năm. 
     Vậy ý nghĩa đích thực mà Giáo Hội muốn hướng tới khi mừng lễ kính Các Thánh 
Nam Nữ là gì? có 3 ý nghĩa sau đây: 
– Ý nghĩa thứ nhất: Lễ Các Thánh mời gọi ta chiêm ngắm những người đã được 
Đức Kitô cứu chuộc. 
     Dân số của một quốc gia trần thế, người ta có thể biết khá chính xác, thông qua việc 
đăng ký khai sinh. Còn dân số của Thiên Đàng, của Nước Trời, chắc hẳn không ai biết 
chính xác được. Và người ta cũng không thể biết được cho đến nay đã có bao nhiêu vị 
thánh trên Thiên Đàng. 
     Dẫu vậy, chắc chắn một điều mà ta biết được là con số các thánh trên Thiên Quốc là 
rất đông đảo. Giả như, nếu được lên trời thăm các thánh, có lẽ chúng ta sẽ không khỏi 
ngỡ ngàng trước sự đa dạng của các ngài. Các Ngài thuộc đủ bậc đủ hạng: là Tông đồ, 
Tử đạo, Hiển tu, Đồng trinh; là giáo hoàng, giám mục, linh mục, Phó tế, giáo dân…; 
thuộc đủ màu da, tiếng nói, nghề nghiệp, tuổi tác, hoàn cảnh, giới tính: có thánh già, có 
thánh trẻ; có thánh nam, có thánh nữ… Có điều đại đa số các thánh là vô danh. Bởi 
chưng con số được Giáo Hội tôn phong là không nhiều. Còn con số chưa được tôn phong là vô cùng lớn, như sách Khải Huyền đã nói: 
“Tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi nước mọi dân và mọi ngôn ngữ. Các ngài là những người từ đau 
khổ lớn lao mà đến và đã giặt áo mình trong máu con chiên” (Kh 7,9). Các ngài đã phản chiếu được sự thánh thiện của Thiên Chúa khi 
sống triệt để các mối phúc Chúa dạy, tức là “đã giặt áo mình trong máu con chiên”. Các ngài dám sống đức tin, dám dấn thân vì đức tin, 
dù có phải gặp “đau khổ lớn lao”. Các ngài có thể là những người thuộc gia đình, gia tộc của chúng ta; có khi là những người hàng xóm 
láng giềng của chúng ta nữa. Nói chung, ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm hoa trái phong nhiêu của ơn cứu độ mà Đức Kitô 
đem tới.  
– Ý nghĩa thứ 2: Lễ Các Thánh cho ta thấy trước tương lai của chính chúng ta. 
     Thánh Phaolô đã quả quyết: “Quê hương của chúng ta ở trên trời”. Trần gian chỉ là nơi ta ở tạm bợ. Không ai có hộ khẩu thường trú 
vĩnh viễn trên trái đất này. Năm mươi năm, bảy mươi năm, tám mươi năm, hay một trăm rồi cũng phải từ giã cõi đời này, dù muốn hay 
không. Từ giã cõi đời này để đi đâu, nếu không phải là về trời, về chiêm ngưỡng vinh quang thiên quốc cùng với Các Thánh. Nước Trời 
phải là địa chỉ thường trú mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải hướng tới. Thiên Đàng phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta, nơi mà 
chúng ta sẽ được hợp đoàn cùng Đức Mẹ, thánh Giuse và các thánh mà ca tụng Chúa muôn đời. Nói cách khác, cùng đích của cuộc đời 
chúng ta phải là Thiên Đàng, tức là phải là thánh. Bởi lẽ muốn vào Thiên Đàng thì phải là thánh, hay ít ra phải có một chất “chất thánh” 
trong mình. 
     Xin được mở ngoặc ở đây một chút. Thánh không phải là những nhân vật thần thiêng, siêu phàm, sống trên mây trên gió và bẩm sinh 
đã là thánh. Thánh cũng không phải là những người ở đời làm được những việc phi thường kinh thiên động địa, như đội đá vá trời, hô 
phong hoán vũ; càng không phải là những con người lập dị. Rất đơn giản, thánh là người biết tin nhận và liên kết với Đức Kitô; đồng thời 
nỗ lực thực thi giới luật yêu thương của Ngài bao nhiêu có thể. Nói khác đi, nên thánh không phải thuần tuý là do nỗ lực hay công trạng 
của con người, mà do ân sủng của Thiên Chúa và giá máu cứu chuộc của Đức Kitô. Ai càng kết hợp với Đức Kitô thì càng trở nên thánh. 
     Hiểu như thế thì dẫu có vấp váp, ngã sa và lỗi tội do yêu đuối thì người ta vẫn có thể nên thánh như thường, miễn là họ biết bám chặt 
lấy Chúa là cội nguồn của sự thánh thiện. 
– Ý nghĩa thứ 3: Lễ Các Thánh còn giúp ta ý thức về mối dây liên đới giữa ta và anh chị em đã đi vào thế giới vô hình.  
     Các ngài đang ở bên Thiên Chúa, và các ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta. Các ngài là sức mạnh nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Không 
chỉ có vị thánh Quan Thầy của ta không thôi mà tất cả các thánh sẽ chuyển cầu cho chúng ta. Lời chuyển cầu của các ngài rất có thần thế, 
vì các ngài đã trở nên những người bạn nghĩa thiết với chúa, sống cận kề với Chúa. Các ngài vẫn đang sống và sống một cách dồi dào, 
sung mãn. Trên Thiên Cung, các ngài vẫn dõi mắt nhìn đến chúng ta, là con cháu của các ngài theo huyết thống, nhưng cũng là anh chị 
em với các ngài trong đức tin. Các ngài đã từng sống trong vòng kiềm toả của tội luỵ và sự chết, nên các ngài hiểu và cảm thông với ta 
hơn ai hết. Nay các ngài đã được giải thoát và đã được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Quốc, chắc chắn các ngài không quên chúng ta. 
Các phép lạ vẫn diễn ra đều đều khắp nơi trên thế giới là bằng chứng cho ta thấy các thánh vẫn hằng quan tâm đến anh em loài người. 
Bởi đó không có gì ngạc nhiên khi mở án phong thánh cho một cá nhân nào, Giáo Hội đều đòi hỏi một phép lạ được nhìn nhận cách minh 
nhiên. Hãy tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các thánh về những ơn lành mà ta đã nhận được cách này cách khác! 
     Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta hãy hân hoan cung kính và chúc tụng các thánh là những người bạn của chúng ta, 
cũnglà những người anh chị em của chúng ta; đồng thời biết hướng lòng về quê trời là cùng đích cuộc đời chúng ta. Xin các thánh cũng 
không ngừng cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta nhận ra mình cũng được Chúa mời gọi nên thánh như các ngài, và nỗ lực sống đức tin 
như các ngài đã sống, hầu mai sau cũng được hưởng vinh phúc với các ngài trên Thiên Quốc. Amen.                           
                             Trích bài viết của Lm. Giuse Nguyễn Thành Long ( nội dung có chút sửa đổi) 
                       Nguồn:https://www.cddunglac.com/linh-hon/y-nghia-ngay-le-cac-thanh-nam-nu/  
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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 
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EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 
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Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 
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Franklin, WI 53132 
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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

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

Haupt’s tree & stump removal

Steve Haupt

414-491-8402
Stump, Brush & Tree Removal 
Chipping Service, Lot Cleaning
W193 S6885 Hillendale Dr., Muskego, WI 53150

Insured


