
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 27, 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 
 ........................................................................................................ 414-209-7682  

2020 Calendar Raffle drawings on: 
  12/14 - Clare Gawronski - $25 
  12/16 - Katie Barber - $25 
  12/18 - Erika & Corey Tucker - $25  

 

Get important and good news from your  
parish!   FLOCKNOTE is our private secure 

email and text message system.  
Check the bulletin or www.stmoftours.org to sign up!  

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 

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

We also need sacristans for Sunday Masses and funerals.   
Please call the parish office.  

Angels to Those in Need 
Thank you for your incredible generosity to this year’s Christmas Angel 
Giving Tree.  It has been a difficult year for everyone, but you still 
came through with 112 gift cards for people in need.  A cash donation 
was sent to the Christ Child Society as they were not able to use gift 
cards.  All of the charities were very grateful for our help in making 
Christmas a little brighter for the individuals and families they serve. 
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Mary Balthazor; Bill Blaser;  
Martha Boehme; Grace Ciesielski;  

Kathy Crisci; Gloria Dominiak;  
Pat Friedewald; Jan Grant; Joseph Heil; 

Nick Ioder; Michele Liederbach;  
Karen Rueth; Mary Thompson; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am    All Parishioners Living and Dead 
 10:30 am † Lynn Kwasniewski - Family  
Monday    † Cynthia Kramp -  
   Thomas & Alison Talbot 
Tuesday     John and Nathan for good health 
   and returning to God 
Wednesday † Lucy Flintrop -  
   Larry & Linda Mueller 
Thursday   † Jerry Worley - Family  

Friday  † Cynthia Kramp -  
   Thomas & Alison Talbot 
Saturday † Lynn Kwasniewski - Family  
Next Sunday 
   8:30 am † Sherrie Myers - Ramona Bosch Family  
 10:30 am    All Parishioners Living and Dead 
 

Observances  
Sunday:  Holy Family of Jesus,  
   Mary and Joseph 
Monday:      
Tuesday: St. Thomas Becket,  
     Bishop and Martyr 
Wednesday:   
Thursday: St. Sylvester I, Pope  
  New Year’s Eve 
Friday:  Mary, The Holy Mother of God  
  New Year’s Day 
  World Day of Peace   
Saturday: Sts. Basil the Great and  
  Gregory Nazianzen,  
     Bishops and Doctors of the Church  
Next Sunday: Epiphany of the Lord 
  National Migration Week  
 

Readings  
Sunday:  Sir 3:2-6, 12-14 or  
  Gn 15:1-6; 21:1-3;  
  Ps 128:1-2, 3, 4-5; or  
  Ps 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9;  
  Col 3:12-21 or 3:12-17 or  
  Heb 11:8, 11-12, 17-19;  
  Lk 2:22-40 or 2:22, 39-40       
Monday: 1 Jn 1:5-2:2;  
  Ps 124:2-3, 4-5, 7b-8; Mt 2:13-18      
Tuesday: 1 Jn 2:3-11;  
  Ps 96:1-2a, 2b-3, 5b-6; Lk 2:22-35           
Wednesday: 1 Jn 2:12-17;  
  Ps 96:7-8a, 8b-9, 10; Lk 2:36-40                          
Thursday   1 Jn 2:18-21;  
  Ps 96:1-2, 11-12, 13; Jn 1:1-18  
Friday:   Nm 6:22-27; Ps 67:2-3, 5, 6, 8;  
  Gal 4:4-7; Lk 2:16-21                             
 

 Intentions, Observances, Readings  
Week of December 27, 2020 

Saturday, January 2nd 
4:00pm -    Lector:  Marcia Zientek 
                 Ministers of Hospitality:  
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Kathy David 
  

Sunday, January 3rd 
8:30 am -   Lector:  Pamela Ostrowski 
         Ministers of Hospitality: 
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz,  
              Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb,  
              Ramona Bosch, Rick Chiapete 
 

10:30 am - Lector:  Rashel Walman 
         Ministers of Hospitality: 
              Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring 

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Ken Theys 
G. Donald Thompson 

Readings  
Saturday: 1 Jn 2:22-28;  
  Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4; Jn 1:19-28                     
Next Sunday: Is 60:1-6; Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 
  12-13; Eph 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12 



Food Pantry 
 

Pantry is open Tuesday’s 10am to noon or call for appointment.  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 opera-
tion.  Questions contact Barbee Sorensen, 414-209-7674 or barbee@stmoftours.org.   
 

Jelly    Oil    Syrup    Pancake Mix    Hamburger Helper    Juice    Chunky Soups    Tuna    Chicken    Sugar     
Sloppy Joe Sauce    Gravy    Pasta-All Types    Spaghetti-O’s    Mac & Cheese    Peanut Butter    Frosting    
Spaghetti/Alfredo Sauce    Ketchup/Mustard    Mashed Potatoes    Canned Vegetables    Canned Fruit-All Types    
Stuffing    Brownie/Cake Mix    Toilet Paper    Cleaning Products    Paper Towel    Personal Hygiene 
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Gospel Meditation ©LPi  
December 25, 2020 - The Nativity of the Lord 
 

If the salutation, “Merry Christmas,” is more than just the  
expected greeting we use today, then what is the “more” 
really all about?  Today is a sacred day and the birth of 
Christ has changed not only history but how human beings 
perceive and relate with God.  God has become one with 
humanity in the Person of Jesus Christ.  All of these truths  
remain just pious sentiments unless they take flesh in the heart 
and soul of each one of us.  We need to absorb and  
immerse ourselves in what is meant by these truths so we can 
be changed by them.  Today is born our Savior, Christ the 
Lord! 
 

A woman once recounted her journey with poverty and how 
she went from “doing” for the poor to “being with” the poor. 
It’s transforming and life changing.  It’s easy to simply give 
alms to those in need, and yet another thing to be with them 
in their poverty and become poor ourselves.  A change of the 
axis from vertical to horizon puts a whole new twist on things. 
Our souls understand the experience in ways our minds  
simply cannot.  Christmas requires this same change of axis. 
 

It is one thing to sing out the words, “Joy to the World,” and 
quite another to experience that joy ourselves.  Many have 
not experienced the full impact of that first Holy Night  
because they choose to keep the manager at a distance  
rather than make a home with the Holy One who resides 
there.  The birth of Christ levels the playing field of life and 
we have to allow ourselves to be leveled.  There is no way to 
truly be human unless we understand God is with us and 
blesses every fiber of the human experience.  We cannot be 
truly human unless we listen to the words of the Word Made 
Flesh and work so justice and peace can be realized by all, 
and God’s sacred earth cared for and nurtured. 
 

The axis of Christmas begins to shift when we realize it’s not 
about, “I and me,” but, “we and us,” and there’s an order 
and purpose to how God fashions and sustains things.  The 
world hasn’t really given Christ a full shot yet to understand  
Truth has been born in our midst.  We pick and choose what 
suits us in the message and leave the rest behind. 
 

What needs to change about you so Christ can truly be born 
in you? 

Gospel Meditation ©LPi  
December 27, 2020 - Holy Family of Jesus, Mary and 
Joseph 
 

Tragedy and disappointment are inevitable.  What sees 
you through this?  There will be challenges, changes,  
unexpected circumstances, interrupted plans, hurts, and  
injustices experienced by every human being at some point 
in their lives.  We will be asked to adjust our plans, change 
course, and even encounter suffering and death.  Where do 
we learn all of the lessons we need to live life well?  Some 
of them we learn along the way but much of what we bring 
to life, positive and negative, comes from our early  
beginnings, our families.  This is our early world and  
provides the blueprint for how we see the bigger, more 
inclusive world, which unfolds before us. 
 

Our families of origin can be sources of grace, heartache or 
a combination of both.  Families are intended to be pivotal 
in providing us with proper social structure and  
understanding, a support system, lessons about relationships 
and communication, and the unconditional acceptance and 
love we so desperately crave.  They can also determine 
whether we have an accessible and healthy relationship 
with God.  Many of life’s challenges can literally bring us to 
our knees and require we possess a strength of character 
that resides well beyond the superficialities of our world.  
At some point we will all need three coping gifts that can 
be given to us only by God: faith, hope, and love. Our  
families help us learn we are not the ones responsible for 
their creation, but God! 
 

Our experience of early family life colors all of our  
relationships and what we expect to achieve from life in 
general.  Resolving conflicts, dealing with difficulty and  
suffering, celebrating accomplishments, prioritizing our 
needs, listening to God’s call, understanding relationships, 
understanding disappointment, learning about the virtues 
and living a centered focused life are all lessons our  
families either succeed in teaching or do not.  To succeed, as 
God has designed and ordered our world, is to discover his 
presence and then trust that Presence.  The Holy Family can 
teach even the most dysfunctional family how to best use 
God’s gifts of faith, hope, and love to find him and do his 
will.  Their simple humble example is always before us, 
showing us the way.  Jesus, Mary and Joseph, pray for us! 
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The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer

WHAT A DIFFERENCE A YEAR MAKES! 
   A year ago, I wrote Christmas is the Super Bowl 
Sunday for Churches, Christian Churches that is. 
That’s because it is the “hottest ticket” of the year 
for family Mass.  Little did I know this analogy 
would play out this entire year.  Both sports teams 
and Churches would be impacted in similar ways 
by the COVID-19 pandemic.  First, all the “games” 
and Masses were cancelled.  Fortunately, we live 
in a time with technology.  After a while the games 
and Church services were broadcast for us on  
television and YouTube.  Yet this still wasn’t as  
satisfying as the real thing.  This pandemic has 
certainly put us all “off our game”. 
   We are very blessed to live in an age with 
modern conveniences.  I can’t imagine what it was 
like living through the last pandemic, the Spanish 
Flu, that affected everyone in our country.  They 
didn’t have TV or even radio to escape with being 
stuck at home.  
   Every generation should thank the previous one 
for improving lives with new inventions.  Our faith 
is built on the people who have lived before us. 
Christmas is so special the Roman Missal has four 
different Masses.  The first one, the Vigil, has the 
start of Matthew’s Gospel which lists the  
genealogy of Jesus starting with Abraham goes 
through David and ends with Joseph.  The first 
reading for the Mass at Night (the one we know 
as the Midnight Mass) is from Isaiah who foretells 
the coming of Jesus: 

  “The people who walked in darkness have   
   seen a great light. ….. For a child is born to  
   us, a son is given to us;” [Isaiah 9:1a & 5a] 

   The light of Christ lit a fire and the message of 
God spread over the whole world for the next 
thousands of years.  It now includes people of all 
different ancestries!  
   All of us have been impacted negatively by the 
COVID-19 pandemic.  For the most fortunate of us 
it may only mean we have been unable to go to 
sporting events or to the movies.  Living in an area  
more blessed than most we are not seeing a lot of 
our neighbors hospitalized and dying.  Many have 
lost their jobs or are furloughed.  Look at the  
thousands of cars in line for assistance of free 
food.  Should the pandemic continue and  
assistance for the less fortunate wane we would 
see many families lose their homes.  Please pray 
for the end! 
   It is uplifting to be with each other for Christmas. 
It will be more joyous after the pandemic is over 
and we can open our doors to more people again, 
to sing, give the kiss of peace and receive the 
Body of Christ in person. 

MERRY CHRISTMAS TO ALL!  

Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver 
What a year it has been!  How will we speak of these times a  
decade from now?  As time goes by, our impressions of this past 
year will certainly change.  How we feel today about dealing with a 
killer virus and all the chaos surrounding that is still fresh for all.  
I would assume most of us right now are also holding those we love a 
little closer and hugging them a little harder.  Hopefully, even if the 
fears and concerns of 2020 dissipate in the future, the way we feel 
toward our family should never leave us. 
 

Stewardship is certainly about everything.  God has given us so 
much, great and small, profound and common.  One of the greatest 
gifts all have received is family.  Families take all shapes and sizes 
and some look very different than others.  For some, family is a 
caretaker or temporary guardian.  For others it is a friend when 
everyone else seems to have vanished.  The bottom line is, to quote 
a song from many years ago, “people need people.”  
 

When God gave the world His only Son, the Incarnation did not 
come on a cloud or with a flash of light.  He was born into a family. 
Jesus understood the gift of family all his life.  Do you think if having 
a family wasn’t important God would have still included this in the 
plan of salvation? 
 

As this year draws to a close, remember your stewardship many 
days begins and ends with the people closest to you.  Don’t misuse or 
take for granted this precious gift.  God gives us gifts on purpose, 
even to His only begotten Son. 

Parish office closed -  
        December 31 and January 1 
 

3rd - 9am - Life Teen Session - Virtual 
4th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
11th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
12th - 6:45pm - KC Meeting 
13th - 6pm - Prayer Shawl Ministry 
17th - 9am - Life Teen Session - Virtual 
19th - 7pm - Finance Council 
25th - 6:15pm - Religious Ed Classes with  
          First Reconciliation at 6:30pm 
27th - 7pm - Pastoral Council 
31st - 6:15pm - Religious Ed Classes 

Parish Stewardship of Treasure  
Numbers were not available for this printing. 
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Lời Chúa:   Lc 2: 22-40   
    Lễ Thánh Gia Thất dạy mọi 
người công giáo, đặc biệt là 
các gia đình công giáo hãy 
nhìn lên Ba Đấng: Chúa 
Giêsu, Mẹ Maria và thánh 
Giuse mà noi gương, bắt 
chước. Gia đình Thánh Gia là 
một gia đình tuyệt thánh, gia 
đình mẫu mực, lý tưởng cho 
mỗi gia đình bắt chước noi 
theo. Bởi vì mỗi thành viên 
trong gia đình Thánh Gia luôn 
hòa thuận, luôn tôn trọng, yêu 
thương nhau. Do đó, mọi gia 
đình công giáo, mọi thành 
viên trong các gia đình công 
giáo hãy sống đùm bọc, hòa 
thuận, tôn trọng, bảo vệ và 
chia sẻ trách nhiệm với nhau. 
Cha mẹ phải có bổn phận, 
nghĩa vụ, trách nhiệm nuôi 
dưỡng, dạy dỗ con cái đúng 
theo luật Chúa. Con cái phải 
có bổn phận, quyền lợi hiếu 
thảo, tôn kính cha mẹ vì cha 
mẹ đại diện Thiên Chúa. Mỗi 

thành viên, mỗi người trong gia đình phải biết sống đúng địa vị của mình. Mỗi người, 
mỗi thành viên trong gia đình phải biết nhìn vào bản thân của mình để thay đổi, để 
làm mới nội tâm, làm mới cách sống, cách đối xử để gia đình mỗi ngày mỗi sống đẹp 
hơn, tốt hơn theo mẫu của gia đình Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse.  
 

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

      Kính chúc quý ông bà và 
anh chị em cùng toàn thể gia 
đình một Năm Mới may mắn, 
bình an và hạnh phúc trong 

tình yêu của Thiên Chúa quan 
phòng. 

 
    
 

*********************************************** 
CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 12/ 2020 & THÁNG 1/ 2021 

 
 

1. Chúa Nhật ngày 27 tháng 12: Gia Đình Thánh Gia—Lễ Kính 
2. Thứ Hai ngày 28 tháng 12: Các Thánh Hài Nhi Tử Đạo—Lễ Kính 
3. Thứ Sáu ngày 1 tháng 1/2021: Thánh Lễ New Year: Kính Đức Trinh Nữ 

Maria Mẹ Thiên Chúa – Lễ Trọng (buộc), Bilingual, lúc 9:00am 
4. Chúa Nhật ngày 3 tháng 1: Lễ Hiển Linh/ Epiphany, Lễ Tiếng Việt, lúc 

12:30pm 
5. Chúa Nhật ngày 10 tháng 1: Chúa Giê-su chịu phép Rửa—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.  

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 

 

Chúa Nhật  Lễ Thánh Gia – B 
Ngày 27 tháng 12 năm 2020 (Trắng) 

 

Đọc Lời Chúa:  Chị Thanh, chị Thúy 
 

Lời Nguyện:  Chị Lương Oanh 
 

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

Chúa Nhật  Lễ Hiển Linh/ Ba Vua – B 
Ngày 03 tháng 01 năm 2021 (Trắng) 

 

Đọc Lời Chúa:   Chị Nhàn, chị Ngọc 
 

Lời Nguyện:  Chị Hương 
 

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

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa 
B 

Ngày 10 tháng 01 năm 2021 (Trắng) 
 

Đọc Lời Chúa:   Chị Bích Vân, chị Huyền 
 

Lời Nguyện:  Chị Kim Lan 
 

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

Chúa Nhật II Thường Niên – B 
Ngày 17 tháng 01 năm 2021 (Xanh) 

 

Đọc Lời Chúa:   Anh Châu, anh Bùi Hiệp 
 

Lời Nguyện:  N/A 
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Đức Thánh Cha công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” 
 

     Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn 
thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố 
“Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Theo 
ý muốn của Đức Thánh Cha, Tòa Ân giải Tối cao đã ban hành sắc lệnh về các 
ơn Toàn xá được ban trong Năm này, 
Ngày 8/12/1870, chân phước Giáo hoàng Pio IX đã ban hành sắc 
lệnh Quemadmodum Deus, công bố thánh Giuse là Đấng Bảo trợ Giáo hội. 
      Tông thư Trái tim của người Cha được Đức Thánh Cha viết trong bối 
cảnh của đại dịch Covid-19. Theo ngài, đại dịch giúp chúng ta hiểu tầm quan 
trọng của những con người vì công ích, những người xa ánh đèn sân khấu, 
kiên nhẫn mỗi ngày và nuôi dưỡng hy vọng, lan toả sự đồng trách nhiệm. 
Chúng ta có thể tìm thấy nơi thánh Giuse, “một người không được chú ý, 
người hiện diện hàng ngày, kín đáo và âm thầm, người chuyển cầu, là sự 
nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc khó khăn”. Thánh nhân nhắc chúng ta 
rằng những người dường như “giữ vai trò phụ”, âm thầm, lại là “những vai 
chính không thể so sánh trong lịch sử cứu độ”. 
Người cha được các tín hữu yêu mến 
     Trong Tông thư, điểm đầu tiên Đức Thánh Cha miêu tả về thánh Giuse đó 
là thánh nhân là người cha được các tín hữu yêu quý, vì ngài đã thể hiện một 
cách cụ thể tình phụ tử của mình "khi dâng cuộc đời mình làm của lễ trong 
tình yêu phục vụ Đấng Cứu Thế".  
Người cha dịu dàng 
     Điểm thứ hai, thánh Giuse là người cha dịu dàng, nơi ngài, “Chúa Giê-su 
nhìn thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa”, điều giúp chúng ta đón nhận sự yếu 
đuối của mình”, bởi vì “chính nhờ và bất chấp sự yếu đuối của chúng ta" mà 
hầu hết các kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện. Thật vậy, Thiên Chúa 
"không lên án chúng ta, nhưng đón nhận, ôm lấy chúng ta, nâng đỡ và tha thứ 
cho chúng ta". 
Người cha vâng lời Thiên Chúa 
     Thứ ba, thánh Giuse là người cha vâng lời Thiên Chúa; bằng sự vâng 
phục, ngài đã cứu Mẹ Maria và Chúa Giê-su và dạy Con của ngài “thi hành ý Chúa Cha”. 
Người cha của sự đón tiếp 
     Thứ tư, thánh Giuse cũng là “người cha của sự đón tiếp” bởi vì ngài “đón nhận Mẹ Maria vô điều kiện”. Đức Thánh Cha nhấn 
mạnh cử chỉ này ngày nay vẫn quan trọng. Qua thánh Giuse, Thiên Chúa lập lại với chúng ta “Đừng sợ!” bởi vì “đức tin mang lại 
ý nghĩa cho mọi biến cố. Sự đón nhận của thánh Giuse mời gọi chúng ta đón tiếp người khác như chính họ là, không loại trừ, ưu 
tiên cho những người yếu đuối”. 
Người cha can đảm sáng tạo 
     Điểm thứ năm Đức Thánh Cha miêu tả thánh Giuse đó là lòng can đảm sáng tạo, “biết cách biến vấn đề thành cơ hội bằng cách 
luôn đặt niềm tin vào Chúa Quan Phòng lên hàng đầu”. Thánh nhân phải đối mặt với "những vấn đề cụ thể" của gia đình mình, 
giống hệt như những gia đình khác trên thế giới, đặc biệt là những người di cư. Là người bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thánh 
Giuse "không thể không là người bảo vệ Giáo hội", của tình mẫu tử và Thân thể Chúa Kitô: mọi người túng thiếu đều là "Hài nhi" 
mà thánh Giuse bảo vệ và từ ngài, người ta có thể học cách "yêu mến Giáo hội và người nghèo. 
Người cha lao động 
     Thứ sáu, thánh Giuse là người lao động. Là người thợ mộc lương thiện để nuôi sống gia đình, thánh nhân cũng dạy chúng ta 
“giá trị, phẩm giá và niềm vui” của việc “ăn miếng cơm thành quả lao động của mình.” Đức Thánh mời gọi hiểu ý nghĩa của lao 
động, điều mang lại phẩm giá và là sự tham gia vào chính công trình cứu độ. Lao động là cơ hội cho các gia đình; không có việc 
làm các gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn, căng thẳng, rạn nứt và thậm chí là sự cám dỗ tuyệt vọng và phân tán. 
     Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người "khám phá lại giá trị, tầm quan trọng và sự cần thiết của lao động", để "làm 
nảy sinh một chuẩn mực mới, trong đó không ai bị loại trừ". Đặc biệt, khi nhìn vào tình trạng thất nghiệp ngày càng trầm trọng do 
đại dịch Covid-19, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người dấn thân để chúng ta có thể nói: "Không có người trẻ nào, không có người 
nào, không có gia đình nào không có việc làm!" 
Người cha luôn là bóng mát che chở 
     Điểm cuối cùng Đức Thánh Cha miêu tả thánh Giuse đó là người cha luôn che chở. Thánh nhân gìn, giữ, bảo vệ, không rời 
Chúa Giê-su, đảm nhận trách nhiệm trong cuộc sống của Chúa. Thánh Giuse được gọi là Đấng rất thanh khiết, nghĩa là “đối 
nghịch với sự chiếm hữu”: ngài biết yêu thương cách tự do, không chiếm hữu, biết từ bỏ mình để đặt Chúa Giê-su và Mẹ Maria ở 
trung tâm của đời mình. Hạnh phúc của ngài là “trao tặng chính mình”: không bao giờ thất vọng nhưng luôn tin tưởng, luôn thinh 
lặng, không than van, nhưng có những cử chỉ cụ thể tín thác. 
Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hình ảnh của thánh Giuse là gương mẫu, trong một thế giới "cần những người cha và từ 
chối những ông chủ", từ chối những người nhầm lẫn "quyền hành với sự độc tài, phục vụ với nô lệ, đối mặt với áp bức, bác ái với 
phúc lợi, sức mạnh với sự phá hủy".                                     
               Hồng Thủy - Vatican News 
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Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 
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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

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


