
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. 

DECEMBER 6, 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  

2020 Calendar Raffle drawings on: 
  11/23 - Tom Brown - $25 
  11/25 - Tom & Karla VandenBoom - $100   

Parish Stewardship of Treasure  
November 22 & 29, 2020 

 
 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope   $   10,044     
           8,712    $   10,918     $229,694     $273,840 
R/M/Energy   $        344     
              274    $        558     $  12,519     $  13,530 
Total     $   18,374    $   11,476     $242,213     $287,370 
 

HOTROD   $     1,025     
           2,225    $     2,106    $ 106,690     $  40,980 
Those in Need    $        428                         
           1,128                 $   10,001    
MCP 2020 donations for the Xaverian Missionaries were $625         

 

Emails and text messages via Flocknote  
 help you “prepare” for Sunday Masses.   

Text STMOT to 84576 or go to stmot.flocknote.com to 
sign up.  You can also go to   

www.stmoftours.org/flocknote for more information. 

7th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
8th - 8:30am & 6:30pm - Solemnity of the Immaculate Conception 
14th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
15th - Finance Council 
20th - 9am - Life Teen Session - Virtual 

Christmas Angel Giving Tree 
If you haven’t done so yet your envelopes must be returned to church 
today or at mass on Monday.  The organizations will be picking up their 
gifts by 9am on December 7.  Your sealed envelopes can be placed in 
the boxes located on the tables at each entrance in church, next to the 
baskets for church envelopes.   
 
2021 calendar raffles  
Available for pick-up or purchase after all Masses or stop in the parish 
office on Tuesday or Thursday.  We have 750 and hope to sell all with 
your help.  Thank you for your support. 
 
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. 

Knights of Columbus Council 4580  
Turkey Dinner winners: 
  4:00       Caitlyn Malecki 
  8:30       Hoa Nguyen 
10:30       Cathy Foster 
12:30       Anna Ngo 
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Mary Balthazor; Bill Blaser; Martha Boehme; 
Grace Ciesielski; Kathy Crisci;  

Gloria Dominiak; Pat Friedewald; Jan Grant; 
Joseph Heil; Nick Ioder; James Kobza; 

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

Intentions  
Sunday 
   8:30 am    All Parishioners Living and Dead 
 10:30 am † Charles & Emma Moscatello -  
   Granddaughter 
Monday    † Lucy Flintrop -  
   Larry & Linda Mueller 
Tuesday 8:30am † Jim & Bonnie Inman -  
   Dave & Char Goehring 
  6:30pm   Leonard who is in hospice 
Wednesday † William Curtis - Mayer Family  
Thursday † Virginia Wojciechowski - Family 

Friday  † Arline Kwasniewski - Family  
Saturday † Wayne & Yvonne Finley -  
   Family & Friends 
Next Sunday 
   8:30 am † Ronald Wroblewski - Will Waszak 
 10:30 am    All Parishioners Living and Dead 
 

Observances  
Sunday:  2nd Sunday of Advent 
Monday: St. Ambrose, Bishop and  
   Doctor of the Church  
Tuesday: Immaculate Conception of the  
  Blessed Virgin Mary  
Wednesday: St. Juan Diego Cuauhtlatoatzin  
Thursday:  
Friday:  St. Damasus I, Pope  
Saturday: Our Lady of Guadalupe  
Next Sunday: 3rd Sunday of Advent 
   

Readings  
Sunday:  Is 40:1-5, 9-11; Ps 85:9-10, 11-12, 
  13-14; 2 Pt 3:8-14; Mk 1:1-8       
Monday: Is 35:1-10; Ps 85:9ab and 10,  
  11-12, 13-14; Lk 5:17-26   
Tuesday: Gn 3:9-15, 20; Ps 98:1, 2-3ab,  
  3cd-4; Eph 1:3-6, 11-12;  
  Lk 1:26-38        
Wednesday: Is 40:25-31; Ps 103:1-2, 3-4,  
  8 and 10; Mt 11:28-30                        
Thursday: Is 41:13-20; Ps 145:1 and 9,  
  10-11, 12-13ab; Mt 11:11-15                          
Friday:  Is 48:17-19; Ps 1:1-2, 3, 4 and 6; 
  Mt 11:16-19                         
Saturday: Zec 2:14-17 or Rv 11:19a;  
  12:1-6a, 10ab; Jdt 13:18bcde, 19;  
  Lk 1:26-38 or Lk 1:39-47                  
Next Sunday: Is 61:1-2a, 10-11; Lk 1:46-48,  
  49-50, 51-54; 1 Thes 5:16-24;  
  Jn 1:6-8, 19-28            

 Intentions, Observances, Readings  
Week of December 6, 2020 

Saturday, December 12th 
4:00pm -    Lector:  Kathy Karls 
                 Ministers of Hospitality:  
              Dennis Amaturo, Bill Flannery, Ken Keefer, Ray Lenz, 
              Nick Kleibor, Dave & Cindy Kunze  
  

Sunday, December 13th 
8:30 am -   Lector:  Mark Schlachter 
         Ministers of Hospitality: 
              John Napientek, Bob Mihm, Tim Blattner, Barb Bing, 
              Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick, Larry Schweitzer, 
              Keith Ponath 
 

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Carol Marsch 
Grace Rupinski 

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

Baptism  
November 2020 

  Jolie Tran 
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Gospel Meditation ©LPi  
People knew over a year in advance the Pope was coming 
for a visit to America and the preparations began.  Security, 
space limitations and requirements, protocols, crowd  
management, itineraries, invitations, regulations, and so much 
more was necessary to pull this event off effectively.  It’s not 
every day we get a visit from such a prominent dignitary. 
Thought, effort, meticulous attention to detail and vision all 
are necessary to make this thing work.  After all, he can’t just 
show up in the ordinary and normal daily routines of life and 
catch people unprepared!  Tickets have to be purchased, 
buses rented, hotel rooms reserved, and travel arrangements 
made early because it will be impossible to see him if we 
wait too long! 
 

We do this kind of preparing not only for prominent religious 
figures but for political dignitaries, notable sports figures, 
people of fame, and even actors.  If an individual intrigues 
us, we are going to want to do all we have to do to get a 
“good seat” in the house.  Does Jesus Christ captivate this 
much of our attention?  We are asked to prepare the way of 
the Lord and to do so not with frantic frenzy but patient  
enthusiasm.  We do not have to stand on a street corner 
making profound announcements about God’s coming or  
become overly zealous in our embrace of the Good News. 
Our task is quieter, more interior, captivating, and consuming. 
We are asked to change.  We have to conduct our lives with 
holy devotion. 
 

Is the cost of that ticket too much for you?  Don’t you want the 
“best seat” in the house?  You don’t want to miss Our Lord’s 
arrival when he comes, do you?  After all, if he comes while 
you are going about your daily routines without you even 
knowing, he may catch you off guard.  Or, he may come in 
disguise looking like a beggar, prisoner, migrant, refugee, or 
someone who is lost.  Would you be ready to recognize him 
then?  Preparing for the coming of Christ requires a change 
of mind, heart, and behavior.  It is not adequate to simply do 
the things we always do.  We want our lives to speak of the 
exciting news of Christ’s coming and the joy the Gospel 
brings.  It has to do with our demeanor, values, priorities, 
choices, and how we structure daily routines.  Of course, it 
involves sacrifice.  All anticipations do!  Are you excited, 
captivated, enthusiastic, and sitting on the edge of your seat 
eager to celebrate his coming among us at Christmas, and 
waiting for him to come again?  If not, why not? 

Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver 
Sometimes you have something to share with people that 
causes you to well up inside with excitement to the point of 
going crazy.  A pregnancy test, pay raise, college  
acceptance, wedding or engagement are all examples of 
moments in life when we might be bursting at the seams to 
tell somebody the good news.  When we finally get the 
chance to tell somebody, joy just seems to flow through us 
with ease.  We literally want the entire world to share in 
our jubilation. 
 

When was the last time you shared with a friend or loved 
one how much your faith in Jesus means to you?  You don’t 
feel the same motivation to share?  Are you not  
overwhelmed with a desire to spread the Good News? 
 

Don’t feel bad.  You are not alone.  As Christians, we often 
fail to grasp the powerful implications of being a disciple 
of Jesus Christ.  We can become complacent and lose sight 
of what matters the most.  That is when sharing with others 
about our faith seems uncomfortable. 
 

Faith is a gift.  As everyday stewards we are called to 
share with others what God has given us.  Advent is a 
great time to grow in our faith and love of the Lord.  The 
more we cultivate our faith and the closer we draw to Him, 
the more we will want to share about Him.  We might not 
have the impact of John the Baptist in the course of human 
history, but our proclamation of the Gospel to another 
might be the gift that changes their history. 

Deceased of Kramp & Michalski Families 

Music for Advent  
COVID-19 and the Archdiocese have 
suggested there be no choirs.  Mary 
MacDonald, has arranged for guest 
musicians to play violin, cello, harp and 
organ during Advent and Christmas.  
Adult and youth choir members will add 
handbells.   
This weekend we welcome: 
Saturday 4pm – Janis Fannon, Harp 
Sunday 8:30am – Diane Skrobis, Organ 
Sunday 10:39am – Sheri Masiakowski, Organ 
They will play 10 to 15 minutes before and after Masses. 
Come early and stay late! 

(Many thanks to a parishioner's donation to make this  
possible and Pastoral Council for encouraging ways to make 

our services more inviting.) 
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The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer

   There are four Sundays of Advent every year, 
but it is very rare there are four full weeks.  That 
is because Christmas, unlike Easter, is rarely on a 
Sunday.  There doesn’t seem to be any record 
Christians celebrated the Birth of Christ until 336 
A.D.  For the first 300 years Christians rightly   
concentrated more on Jesus’s death and  
resurrection.  Early theologians made no mentions 
of birthday celebrations.  One even mocked birth 
celebrations as pagan practices.  A common  
theory is the Church finally adopted a Roman  
celebration of mid-winter to be the celebration of 
Jesus’s birth.  That is how we ended up with  
Christmas being on December 25 every year.  It is 
close to December 22, mid-winter. 
   In the three-year cycle the Advent Gospels are 
very much alike in their themes.  Having the same 
themes more than I think the Lent and Easter  
season Gospels every three years. 
   The First Sunday of Advent repeats a theme 
mentioned in the last weeks of Year A.  Matthew 
(Year A), Mark (Year B) and Luke (Year C) all say 
to be watchful because we do not know when the 
Coming of Jesus will be.  
   The writers for the Second Sunday of Advent tell 
us of John the Baptist preaching for us to repent 
and prepare the way of the Lord. 
   The Third Sunday of Advent the theme is John 
the Baptist is not the Messiah.  This was implied by 
Matthew in Year A when Jesus calls John a  
prophet. 
   The first three Sunday’s of Advent the Gospels 
are not concentrating on the birth of Jesus.  It is 
about the coming of Jesus as the Messiah.  (In  
hindsight we learn the Second Coming of Jesus is 
also the message.) 
   The theme of the Fourth Sunday of Advent is 
finally about the expectant Birth of Jesus.  In  
Matthew the angel tells Joseph to take Mary as his 
wife in Year A.  The Angel Gabriel tells Mary she 
is “with child” in Year B (this year).  Then Elizabeth 
feels the baby John the Baptist in her womb when 
Mary greats Elizabeth in Year C. 
   While the themes each week of Advent are  
similar, only in Year A and C are all Advent  
Gospels by the same writer: Matthew year A and 
Luke Year C.  This year B the first two Sundays are 
by Mark.  Mark’s Gospel only says John is a  
messenger and tells of John baptizing Jesus.  This 
year we have John’s Gospel for the third Sunday 
instead of Mark because John emphasizes the 
Baptist is not the Messiah.  The Gospels of Mark 
and John have no story of the birth of Jesus.  So, 
Luke’s Gospel is used for the fourth Sunday of 
Advent this Year B as well as in Year C.  Luke has 
the most stories about Jesus’s birth and childhood. 

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, 
unwanted coupons.  You can drop them in the collection basket or 
stop by during hours of operation.   
Any question 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 

Christmas Liturgy Schedule 
Thursday, December 24, 2020 
3:00pm – Mass in English 
5:00pm – Mass in English 
7:00pm – Mass in Vietnamese  
10:00pm – Mass in English 
  

Friday, December 25, 2020 
9:30am – Mass in English 
12:30pm – Mass in Vietnamese 
  

Solemnity of Mary Liturgy Schedule 
Thursday, December 31, 2020  
4pm – Mass in English 
 

Friday, January 1, 2021  
9:00am – Mass Bilingual 
  

Epiphany - January 3, 2020 
Saturday – 4pm – Mass in English 
Sunday – 8:30am and 10:30am – Mass in English,  
      12:30pm – Mass in Vietnamese 

Socks for Baby Jesus 
Christian Women are collecting socks for  
Baby Jesus.  We will take new socks for all 
ages (newborn – adult).  You can drop off 
your donation in the barrel in the hallway 
until December 12.   

So
Ch
Ba
ag
yo
un
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Lời Chúa:   Mk 1: 1-8   Sửa đổi tâm hồn 

    Người tín hữu hôm nay, khi nhắc đến mầu nhiệm Chúa đến, phải có tâm tư và 
thái độ sống thế nào để dọn đường cho những anh chị em chung quanh biết đón 
chờ Chúa? Chúng ta đã gia tăng cầu nguyện, hoán cải đời sống để dọn đường 
Chúa đến, để chuẩn bị cho Chúa tỏ mình ra chưa?    
    Sám hối là một thái độ sống của người Kitô hữu. Sám hối là một sự đổi mới, 
một sự đổi mới toàn diện: trong tư tưởng, trong sự chọn lựa, trong hành động. Sự 
đổi mới này không chỉ diễn ra một lần là đủ, mà là một đổi mới liên tục. Người 
Kitô hữu được kêu gọi từ bỏ con người cũ, lối sống ích kỷ, tính toán, tham lam, 
vô cảm…., để sống theo con người mới với lòng yêu thương, với tình liên đới với 
tha nhân, gia đình, trong trường lớp, trong nơi làm việc, kinh doanh... Chúng ta 
vẫn tin rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện không chỉ nơi thâm sâu 
thầm kín của từng con người mà còn ngang qua lịch sử trong xã hội con người. 
Tiếng hô của Gioan Tẩy Giả trong hoang địa là một tiếng gọi mang đầy hy vọng 
và niềm vui: "Hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì Người sắp đến rồi!". Hãy 
thay đổi bộ mặt trái đất này cho loài người được sống ấm no hạnh phúc, để cho 
Trời Mới Đất Mới xuất hiện, trong đó công lý và hòa bình sẽ ngự trị và mọi 
người sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
 

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

CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 11 & 12,  2020 
1. Thứ Ba ngày 8 tháng 12: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lễ Trọng   

(bắt buộc) - Bi-lingual, lúc 6:30pm  
2. Thứ Bảy ngày 12 tháng 12: Đức Mẹ Guadalupe - Lễ Kính 
3. Thứ Hai ngày 14 tháng 12: Thánh Gioan Thánh Giá - Lễ Nhớ 
4. Thứ Năm ngày 24 tháng 12: Cử hành Đêm Vọng Giáng Sinh - Lễ Trọng 

(bắt buộc) - Lễ Tiếng Việt  lúc 7:00pm 
5. Thứ Sáu ngày 25 tháng 12: Đại Lễ Giáng Sinh - Lễ Trọng(bắt buộc) -    

Lễ Tiếng Việt lúc 12:30pm 
6. Thứ Bảy ngày 26 tháng 12: Thánh Stephen Tử đạo - Lễ Kính 
7. Chúa Nhật ngày 27 tháng 12: Gia Đình Thánh Gia - Lễ Kính 
8. Thứ Hai ngày 28 tháng 12: Các Thánh Hài Nhi Tử Đạo - Lễ Kính 

Ý cầu nguyện tháng 12 của ĐTC 
 

Chúng ta cầu nguyện cho mối tương 
quan riêng tư của chúng ta với Chúa 
Giêsu Kitô được nuôi dưỡng bởi 
Lời Chúa và một đời sống cầu 
nguyện.  

Chúa Nhật II Mùa Vọng – B 
Ngày 6 tháng 12 năm 2020 (Tím) 

 

Đọc Lời Chúa:   Chị Yến, chị Khanh 
 

Lời Nguyện:       Chị Vũ Lan 
 

******************************************** 
Chúa Nhật III Mùa Vọng – B 
Ngày 13 tháng 12 năm 2020 (Tím) 

 

Đọc Lời Chúa:   Chị Phượng,  
   anh Công 
 

Lời Nguyện:       Chị Lê Oanh 
 

******************************************** 
Chúa Nhật IV Mùa Vọng – B 
Ngày 20 tháng 12 năm 2020 (Tím) 

 

Đọc Lời Chúa:   Chị Huyền Trang,  
              chị Xuân 
 

Lời Nguyện:      Chị Phạm Quỳnh 
 

******************************************** 
Kính mời CĐ tham gia trang trí 

Giáng Sinh: 
 

- Chúa Nhật ngày 6 tháng 12, sau lễ:          
  Trang trí đèn trên cây bên ngoài nhà thờ. 
- Thứ Bảy ngày 19 tháng 12, 9:00am:   
  Làm Hang Đá (Manger) 
- Chúa Nhật ngày 20 tháng 12, sau lễ: Trang   
  Trí Narthex Hall và bên trong nhà thờ.  

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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ĐTC Phanxicô: “Thiên Chúa luôn ở bên cạnh, lắng nghe khi chúng ta đau khổ” 
 
    Tại buổi tiếp kiến chung, khi nói về lời cầu nguyện trong Sách Thánh Vịnh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: chỉ cần cầu nguyện như 
chúng ta thật sự là, ngay cả trong những đau khổ của cuộc sống; Thiên Chúa lắng nghe và không bỏ rơi chúng ta. 
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14/10, Đức Thánh Cha giải thích về việc cầu nguyện trong sách Thánh vịnh, 
cuốn sách được xem là một kho tàng quý giá của những lời cầu nguyện. Ngài nói rằng các Thánh vịnh dạy chúng ta cầu nguyện với  
Chúa bằng chính những lời Chúa ban cho chúng ta. 
    Trong các Thánh vịnh chúng ta gặp thấy mọi tâm tư tình cảm của con người trong mọi hoàn cảnh. Thánh vịnh hướng dẫn chúng ta 
tiến bước trong cầu nguyện, giúp chúng ta thêm tin tưởng, hy vọng vào sự quan phòng của Chúa, tín thác vào lời hứa của Người và soi 
sáng cho chúng ta kiên trì trên hành trình đức tin của cuộc sống. 
Cách cầu nguyện 
    Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha định nghĩa sách Thánh vịnh, sách chỉ gồm những lời cầu nguyện, là phòng tập luyện và là nhà 
của muôn vàn người cầu nguyện. Sách Thánh Vịnh được kể vào loại sách khôn ngoan bởi vì nó truyền đạt “kiến thức về cách cầu 
nguyện” qua kinh nghiệm đối thoại với Thiên Chúa. Trong các Thánh vịnh chúng ta tìm thấy tất cả tình cảm của con người: niềm vui, 
nỗi buồn, nghi ngờ, hy vọng, sự cay đắng xen lẫn trong cuộc sống của chúng ta. Sách Giáo lý khẳng định rằng mỗi Thánh vịnh "rất 
đơn giản đến nỗi mọi người trong mọi hoàn cảnh và ở mọi thời đại có thể cầu nguyện bằng các Thánh vịnh" (GLCG, 2588). 
Cầu nguyện bằng chính con người thật sự của mình 
    Đức Thánh Cha nhắc nhở: Để cầu nguyện bằng các Thánh vịnh chúng ta chỉ cần là chính mình. Đừng quên điều này: để cầu nguyện 
tốt, chúng ta phải cầu nguyện như chính chúng ta là, không trang điểm. Đừng trang điểm tâm hồn để cầu nguyện. “Lạy Chúa, con là 
như thế này”, và hãy đến trước mặt Chúa như chúng ta là, với những điều đẹp đẽ và cả những điều xấu xa không ai biết, nhưng từ 
thâm tâm chúng ta biết. Trong các Thánh vịnh chúng ta nghe những lời cầu nguyện của những con người bằng xương bằng thịt, những 
người có cuộc sống giống như mọi người, đầy rẫy những vấn đề, những mệt mỏi và những bất ổn. 
Chúng ta quý giá đối với Thiên Chúa  
    Đức Thánh Cha lưu ý: Khi liên tục đặt những câu hỏi như vậy, các Thánh vịnh dạy chúng ta không xem nỗi đau là điều quen thuộc, 
và nhắc nhở chúng ta rằng sự sống không được cứu trừ khi nó được chữa lành. Sự hiện hữu của mỗi con người chỉ là một hơi thở,  
cuộc đời của chúng ta là phù vân, nhưng người cầu nguyện biết rằng mình quý giá trong mắt Thiên Chúa, vì vậy kêu khóc cũng có  ý 
nghĩa. Và điều này quan trọng. Khi chúng ta đi cầu nguyện, chúng ta đi vì chúng ta biết mình quý giá trong mắt Thiên Chúa, và vì 
điều này, tôi đi cầu nguyện. Có thể bạn không nghĩ đến điều này nhưng trong vô thức, bạn biết điều đó! Đó là ân sủng của Chúa 
Thánh Thần trong nội tâm thúc đẩy bạn đi đến sự khôn ngoan này: bạn quý giá trong mắt Thiên Chúa, và vì điều này, bạn đi cầu 
nguyện. 
Cầu nguyện: tiếng kêu cầu Chúa cứu độ 
    Đức Thánh Cha nhận định: Lời cầu nguyện của các Thánh vịnh là bằng chứng của tiếng kêu này: một tiếng kêu đa đoan, bởi vì 
trong cuộc sống, nỗi đau có muôn ngàn hình hài, và có tên bệnh tật, hận thù, chiến tranh, bách hại, ngờ vực ... cho đến "cớ vấp phạm " 
tột cùng, đó là cái chết. Cái chết xuất hiện trong Thánh vịnh như một kẻ thù phi lý nhất của con người: tội gì đáng bị trừng phạt tàn 
nhẫn như thế, điều đưa đến sự hủy diệt và chấm dứt? Người cầu nguyện trong Thánh vịnh cầu xin Thiên Chúa  can thiệp ở nơi mà mọi 
nỗ lực của con người đều vô ích. Do đó lời cầu nguyện, tự trong chính nó, là con đường cứu độ và khởi đầu của ơn cứu độ. 
    Lời cầu nguyện là của mỗi người, xuất phát từ nỗi đau của mỗi người. Đức Thánh Cha nói: Mọi người đều đau khổ trong thế giới  
này: cho dù bạn tin vào Chúa hay từ chối Ngài. Nhưng trong sách Thánh vịnh nỗi đau trở thành mối quan hệ: một tiếng kêu cứu chờ 
đợi đôi tai lắng nghe. Nó không thể vẫn vô nghĩa, không có mục đích. Ngay cả những nỗi đau mà chúng ta phải gánh chịu cũng không 
thể chỉ là những trường hợp cụ thể của một quy luật chung: chúng luôn là những giọt nước mắt “của tôi”. 
Chúa biết chúng ta từng người một 
    Đức Thánh Cha nói: Đối với Chúa, mọi nỗi đau của con người đều thánh thiêng. Vì vậy, tác giả của Thánh vịnh 56 cầu nguyện: 
"Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con. Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách?”(c. 9) 
Trước mặt Chúa, chúng ta không phải là những người xa lạ, hay là những con số. Chúng ta là những khuôn mặt và trái tim, được biết 
đến từng người một, từng tên một. 
Cánh cửa của Chúa vẫn luôn mở 
    Trong Thánh vịnh, người tin Chúa tìm thấy câu trả lời. Họ biết rằng ngay cả khi tất cả các cánh cửa của con người bị khóa, cánh cửa 
Chúa vẫn mở. Ngay cả khi cả thế giới đã ra phán quyết kết án, thì nơi Chúa vẫn có sự cứu rỗi. 
    Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Chúa lắng nghe và trong cầu nguyện chỉ cần biết điều này là đủ. Ngài nói rằng các vấn đề không 
phải lúc nào cũng được giải quyết. Những người cầu nguyện không bị ảo tưởng: họ biết rằng nhiều câu hỏi của cuộc sống dưới thế này 
vẫn chưa được giải đáp, không có lối thoát; đau khổ sẽ đồng hành với chúng ta và, một khi chúng ta vượt qua một trận chiến, sẽ có 
những trận chiến khác đang chờ đợi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta được lắng nghe, mọi thứ trở nên có thể chịu đựng được hơn. 
Thiên Chúa khóc với chúng ta 
    Cầu nguyện cứu chúng ta khỏi tình cảnh tồi tệ nhất là bị bỏ rơi trong đau khổ, không được nhớ đến. Đức Thánh Cha giải thích:     
Bởi vì có thể xảy ra là chúng ta không hiểu kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng tiếng kêu của chúng ta không bị đè nén ở đây: nó vươn 
lên tới Chúa, Đấng có trái tim của một người Cha, và chính Người khóc cho mọi con cái đau khổ và qua đời. Tôi sẽ nói với bạn một 
điều: trong những khoảnh khắc tồi tệ, thật tốt đối với tôi khi nghĩ đến Chúa Giê-su đang khóc, khi Người khóc thương thành Giê-ru-sa
-lem, khi Người khóc trước mộ La-da-rô. Chúa khóc cho tôi, Chúa khóc vì nỗi đau của chúng ta. Bởi vì Chúa muốn trở thành con 
người để có thể khóc với chúng ta. Nghĩ rằng Chúa Giêsu khóc với mình trong đau khổ là một niềm an ủi: nó giúp chúng ta tiến bước. 
Duy trì mối quan hệ với Chúa 
    Đức Thánh Cha khẳng đình tầm quan trọng của việc duy trì mối liên hệ với Chúa, vì cả trong những đau khổ, nó mở ra một chân 
trời tốt đẹp và hướng chúng ta đến cùng đích. Ngài kết thúc bài giáo lý với lời mời gọi: Hãy can đảm, hãy tiến bước bằng cầu nguyện. 
Chúa Giê-su luôn ở cùng chúng ta.          
                                                             Trich dan Vatican News ngay 14 thang 10 nam 2020 
                           Hồng Thủy  phien dich 
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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 7aM -8pM

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

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


