
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. 

MARCH 28, 2021 
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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 
Julie Baker ................................................................... 414-209-7682  

2021 Calendar Raffle drawings on: 
  03/15 - Lee Jarmuz - $25 
  03/17 - Gail Freitag - $100 
  03/19 - Anhkhoa Nguyen - $25 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of March 21, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope             $    10,341    $   11,675     $432,857     $490,615 
R/M/Energy   $        517    $        675     $  21,536     $  23,305 
Total     $   10,858    $   12,350     $454,393     $513,920 
 

HOTROD   $     1,218    $     1,460    $ 155,634     $  73,190 
Those in Need    $        245                        $   18,613            

5th - Parish Office Closed - no Mass 
6th - Franklin Polling Site 
        1pm - Grief Support Group 
8th -  District Deacon Meeting 
12th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
13th - 1pm - Grief Support Group 
          7pm - Knights of Columbus Meeting 
14th - 6pm - Prayer Shawl Ministry 
18th - 9am - Life Teen Session 

Text STMOT to 84576 or go to 
stmot.flocknote.com to sign-up for email and/or 
text messages from the parish.  Word on Fire 

digital videos FREE until Easter 

Holy Thursday, April 1 
7:00pm Mass of the Lord’s Supper  

    Altar of Repose until 10pm 
 

Good Friday, April 2 
3:00pm Stations of the Cross 

7:00pm Celebration of the Lord’s Passion  
 

Holy Saturday - Easter Vigil, April 3  
reservations required - link on parish website 
or https://stmot.flocknote.com/signup/46019 

3:00pm Blessing of the Food 
8:00pm Bilingual Solemn Vigil 

 

Easter Sunday, April 4  
reservations required - link on parish website 
or https://stmot.flocknote.com/signup/46019 

8:30 & 10:30am English Mass 
12:30pm Vietnamese Mass 
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Mary Balthazor; Bill Blaser; Martha Boehme; Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Gloria Dominiak;  
Pat Friedewald; Jan Grant; Joseph Heil; Nick Ioder; Karen Rueth; Mary Thompson; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † Robert & Dorothy Mayer - Dan & Jill 
 10:30 am † Marie Schupp - Family      
Monday    † Francis Buck - Barb Geiger  
Tuesday  † Anton & Regina Liska -  
   Dan & Jill Mayer  
Wednesday  † Virginia Wojciechowski - Family  
Thursday   † Bob Trepanier - Wife  

Friday  †  
Saturday † All Parishioners Living and Dead  
Next Sunday 
   8:30 am † Ronald Wroblewski - Bob Mihm  
 10:30 am † Aloysius Dolata - Family  
 

Observances  
Sunday:  Palm Sunday of the  
   Passion of the Lord 
  Holy Week begins 

Monday:  
Tuesday:  
Wednesday:  
Thursday: Holy Thursday; April Fools’ Day  
Friday:  Good Friday;  
  Day of fasting and abstinence  
Saturday: Holy Saturday  
Next Sunday: Easter Sunday 
 

Readings  
Sunday:  Mk 11:1-10 or Jn 12:12-16;  
  Is 50:4-7; Ps 22:8-9, 17-18, 19-20, 
  23-24; Phil 2:6-11;  
  Mk 14:1-15:47 or 15:1-39     
Monday: Is 42:1-7; Ps 27:1, 2, 3, 13-14;  
  Jn 12:1-11         
Tuesday: Is 49:1-6; Ps 71:1-2, 3-4a,  
  5ab-6ab, 15 and 17;  
  Jn 13:21-33, 36-38        
Wednesday: Is 50:4-9a; Ps 69:8-10, 21-22, 31 
  and 33-34; Mt 26:14-25                                     
Thursday:  Ex 12:1-8, 11-14; Ps 116:12-13, 
  15-16bc, 17-18; 1 Cor 11:23-26; 
  Jn 13:1-15        
Friday:   Is 52:13-53:12; Ps 31:2, 6, 12-13, 
  15-16, 17, 25; Heb 4:14-16;  
  5:7-9; Jn 18:1-19:42     

 Intentions, Observances, Readings  
Week of March 28, 2021 

Saturday, April 3rd 
8:00pm -    Lector:   
                 Ministers of Hospitality:  
              Ken Keefer, Ray Lenz, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, April 4th 
8:30 am -   Lector:   
         Ministers of Hospitality: 
              Bob Mihm, Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick,  
              Barb Bing, Larry Schweitzer, Keith Ponath  
 

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Mike Antholine 

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

Baptisms  
March 21, 2021 
  Weston Scott Rinzel 

Readings continued…. 
Saturday: Vigil: Gn 1:1-2:2 or 1:1, 26-31a; 
  Ps 104:1-2, 5-6, 10, 12, 13-14, 24, 
  35; or Ps 33:4-5, 6-7, 12-13,  
  20-22; Gn 22:1-18 or 22:1-2, 9a, 
  10-13, 15-18; Ps 16:5, 8, 9-10, 
  11; Ex 14:15-15:1; Ex 15:1-2, 3-4, 
  5-6, 17-18; Is 54:5-14; Ps 30:2, 4, 
  5-6, 11-12, 13; Is 55:1-11;  
  Is 12:2-3, 4, 5-6; Bar 3:9-15, 32-
  4:4; Ps 19:8, 9, 10, 11;  
  Ez 36:16-17a, 18-28; Ps 42:3, 5; 
  43:3, 4; or Is 12:2-3, 4bcd, 5-6; or 
  Ps 51:12-13, 14-15, 18-19;  
  Rom 6:3-11; Ps 118:1-2, 16-17,  
  22-23; Mk 16:1-7                               
Next Sunday: Acts 10:34a, 37-43; Ps 118:1-2,  
  16-17, 22-23; Col 3:1-4 or  
  1 Cor 5:6b-8; Jn 20:1-9 or  
  Mk 16:1-7 or Lk 24:13-35 
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Food Pantry 
 

40 Cans for Lent ends Easter Sunday.  Donations stock 
our food pantry shelves.  You may also make monetary 
donations by placing them in an envelope marked 
“Food Pantry” and drop in the collection basket.    
 

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

We Are Called 
Join our faith community - and more than 12,000 
Catholic communities across the United States - in 
a life-changing Lenten journey with CRS Rice Bowl.  
Your filled Rice Bowl should be returned next 
weekend.  Visit crsricebowl.org to learn more.  

Gospel Meditation ©LPi  
Many struggle with Jesus.  Some who consider themselves 
faithful hail him in their churches but still struggle to figure out 
what to do with him on our streets.  The message is somehow 
more palatable when it echoes pious renderings and  
sentiments and involves singing hosannas during worship.  
It becomes a bit trickier when it gets to the part about 
changing the way we conduct the business of our lives,  
becoming more sensitive to the disadvantaged, poor, and 
marginalized, and living as servants of our Loving Creator. 
Ultimately, it is a struggle between wanting to be God  
ourselves and letting God be God as God is.  That’s why it’s 
so easy to become hypocritical.  We, like those who hailed 
Christ as he arrived in Jerusalem and sent Christ to the cross 
to die, also talk out of both sides of our mouths.  We  
entertain what suits us at the time and walk away from the 
rest. 
 

Many neglect God’s beautiful creation because they prefer 
what humans have made instead.  Progress isn’t seen in  
preserving and enhancing what God has made but replacing 
it with something we believe is better and more useful.  The 
earth, flowers, and animals are all expendable if they stand 
in the way of the “more” we want to achieve.  We seek to 
remove as many obstacles and hurdles as possible in search 
of the easiest, quickest, and most efficient path we can find. 
We have created drugs and laws that preserve our free 
choice, even though it may mean setting aside God’s vision 
and example.  Why suffer when we can easily be put to 
rest?  Why endure insult or injury when we can retaliate, 
eliminate or subdue?  Why accept life when it is acceptable 
to choose otherwise?  We want to be God and resist  
accepting the fact our real Creator has already given us the 
blueprints for the life we need to live in the Beatitudes and in 
the example of his Passion.  We don’t like being stewards 
and managers and really want the power to do as we wish 
and desire.  We want to create our own way. 
 

Where has the true, effective Christian voice been through 
all of the wars and violence, prejudice and unjust conquests, 
abuse of human beings and attempted extinctions of  
nationalities, the establishments of procedures and protocols 
that serve only a few and not the many and all of the  
injustices and exploitations that are a part of our human  
history?  A few courageous prophets have stood up and out 
throughout all of the comings and goings of our human   
journey with many receiving the same fate as the Crucified 
One we hail this week.  Some still walk among us as shining 
stars showing us how it really can be.  How would Jesus’  
journey have ended if he lived life as we do?  Unless we  
encounter the good with the bad, the just with the unjust, the 
grace with the sin, the glory with the cross, the death with the 
life we most certainly risk rendering God obsolete.  After all, 
haven’t we already convinced ourselves that we can do  
better? 

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
Walk Every Step with Christ 
Holy Week is a week for being mindful.  We must set 
loose the baggage of Lent, and not be deterred by the 
dazzling sunrise of Easter morning beckoning in the  
distance. 
 

It’s okay for us to be excited for Easter.  We’ve waited so 
long, after all.  In my opinion it’s one of the best feelings 
there is: the yearning we have in our hearts for the  
Resurrection as we embark on Palm Sunday.  And in a 
purely logical sense, many of us have Easter celebrations 
for which we are preparing, and practical considerations 
to contend with.  It’s going to be a busy week, one likely 
full of happy distractions.  
 

But my friends, we simply must keep our feet on the 
ground.  Let’s not “skip” Holy Week.  Resist the urge to flip 
to the last page of the book, to fast-forward to the final 
scene of the movie.  Don’t rob yourself of the journey.  This 
week is a blessed opportunity.  It is this week that teaches 
us who we are.  In the span of the Triduum, we have the 
birthday of the priesthood, the institution of the Eucharist, 
the sacrifice on Calvary and so many other vivid and 
meaningful scenes.  
 

It may sound strange, to advise someone to savor the  
moments of Holy Week.  There are so many violent and 
heartrending moments, after all.  But this is the valley of 
tears, remember — we are not in Heaven yet.  And here, 
in our fallen, sin-filled world, it is the heartrending moments 
that seem to matter the most.  
 

These are the moments that define us as Catholics.   
Live them.  Cherish them.  Be present for each one.  



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   Today I am feeling a little pressure to get this 
column done.  Because of Triduum and Easter, the 
bulletin has to be submitted a earlier than usual.  
These are also the biggest Sundays of the Church 
year, so I also want to do a better job than usual.  
   I mentioned a couple of weeks ago I was in pain 
after a surgery.  Thankfully it is getting better 
every day but there is still “discomfort”. 
   On top of all this pressure and discomfort I am 
anticipating a medical procedure later today. 
Truth is I have been contemplating this for many 
days with trepidation.  I think most of us don’t look 
forward to visits to the dentist, colonoscopies and 
other procedures even if we’ve survived them.  
Today is a new experience and the description in 
the literature is a little nerve wracking because 
there is a prediction of some level of pain after 
and a lot of advice on how to deal with it.  
   Do I sound like I am troubled and distressed? 
Actually I hate letting people know I am not brave. 
Usually I tell people I am out of action only when 
necessary.  But as I sat wallowing in my own pity, I 
realized this week is officially called PALM  
SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD.  In  
today’s Gospel: 

He took with him Peter, James, and John, and 
began to be troubled and distressed. 
“My soul is sorrowful even to death. 
Remain here and keep watch.” 
He advanced a little and fell to the ground and 
prayed that if it were possible the hour might 
pass by him; he said, 
“Abba, Father, all things are possible to you. 
Take this cup away from me, but not what I will 
but what you will.”        [Mark 14:33-36] 

   If there ever was any doubt about Jesus being 
human, His “Agony in the Garden” recounted  
every year in the Synoptic Gospels on Palm  
Sunday sure looks like proof to me.  He feared 
what we fear when we know something very  
challenging is ahead of us.  John’s Gospel (not a 
Synoptic Gospel) is a little different.  It is shortly 
after Jesus enters Jerusalem on Palm Sunday and 
not in the Garden.  It is then He says: 
     “I am troubled now. Yet what should I say?   
     ‘Father, save me from this hour’? But it was for  
      this purpose that I came to this hour.  
    [John 12:27] 
   Jesus and God showed us ultimate compassion 
with not only the torture and death on the cross but 
also the terrifying anticipation of it.  When we 
have those same feelings remember His gift. 
   Does Palm Sunday make it easier summarizing 
the whole last week of Jesus’s life in one Mass? 
Most of us miss Thursday & Friday services this 
week. 
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Pastoral Council/Trustee Treasurer Elections 
There are two open council positions for 2021/2022 and one for trustee-
treasurer.  Nominations will be accepted through April 30.  Forms can be 
found on the parish website.   
 
Annual Mass of Atonement 
The annual Mass of Atonement will be held on April 15, 2021, 6pm, at  
St. Monica Parish (5681 N. Santa Monica Blvd, Whitefish Bay).  This Mass 
is one of the ways the current leadership of the Archdiocese publicly 
atones for the clergy abuse crisis and scandal.  Mass will be available for 
in-person attendance and will be live-streamed.  We invite you to join us 
in support of the survivors, family members, and communities that have 
spoken or unspoken stories of survival and pain.  If you are unable to  
attend, we ask you please remember all those who suffer from the 
wounds of abuse in your prayers for peace, healing, and justice.  Please 
visit www.archmil.org for more information.    
 
Archbishop’s Catholic Schools Dinner –Virtual 
Event 
Join in the laughter on Tuesday, April 13, as Archbishop Listecki,  
Cardinal Dolan, Bishop Hying and Cardinal Harvey share stories, with 
Portia Young attempting to rein them in.  The event is FREE, but donations 
are encouraged for the GIFTS (Grant Initiatives For Today’s Students) 
program.  These grants provide innovation in our Catholic Schools for  
resources needed to enhance student curriculum.  Register today at 
https://archmil.regfox.com/schoolsevent2021  

2021 Catholic Stewardship Appeal  
The Catholic Stewardship Appeal provides an important way to put our 
faith into action.  It is an invitation to meet the needs of the community 
across the ten counties of the Archdiocese of Milwaukee.  Watch Rise 
Above, the 2021 Appeal video (link ok parish website) to learn more 
about how you can make a difference during these unprecedented 
times of need.  Every donation makes an impact, no matter the size.  
This year we have a new easy option for giving.  Parishioners can  
contribute via their cell phone, text APPEAL2021 to 414-348-8380.    
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Lời Chúa: Mc 14,1 – 15,47. Chúa Vào Thành 
 

 “Oai hùng và chiến thắng” dường như là những lời xưng tụng trên môi miệng 
đám đông khi Chúa vào Giêrusalem. Người ta hoan hô Ngài, gào lớn tiếng 
“Hosanna con Vua Đavit, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa ngự đến, hoan hô 
trên các tầng trờiCuộc hành trình tiến vào Giêrusalem, với đám đông tung hô 
bên đường, phải thấm đượm cay đắng, đan xen ngọt ngào.  
    Hôm nay chúng ta cũng tay cầm lá, miệng tung hô Đức Giêsu. Nhưng 
chúng ta coi Ngài là ai và mong gì nơi Ngài? 
    Nếu chúng ta coi Đức Giêsu là một vị vua uy quyền, chúng ta sẽ như các 
lãnh tụ Do Thái tìm cách trừ khử Ngài khi cảm thấy uy quyền ấy đe dọa đến 
quyền tự do của chúng ta. 
    Nếu chúng ta coi Ngài là một vị vua giúp chúng ta chiến thắng thù địch, 
chúng ta sẽ như quần chúng hôm ấy chán bỏ Ngài khi Ngài không giúp chúng 
ta đạt được mục đích ấy. 
    Nếu chúng ta coi Ngài là một thứ ô dù cho chúng ta núp bóng, chúng ta sẽ 
như các môn đệ bỏ Ngài mà chạy trốn khi ước vọng của chúng ta không 
thành. 
    Đức Giêsu là một vị vua hòa bình, hiền từ và khiêm tốn. Đi theo Ngài có lẽ 
chúng ta sẽ không được hưởng đặc quyền đặc lợi, nhưng tâm hồn chúng ta sẽ 
luôn được bình an. 

.  
************************************************************************************* 

 

CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 4 
 

 

 

1.  Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021):  Lễ Tiệc Ly, 7:00pm 
 

2.  Thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 2 tháng 4 năm 2021):  Nghi Lễ Suy Tôn Thánh Giá và   
      Hôn Chân Chúa, 7:00pm 
 

3.  Thứ Bảy Tuần Thánh (ngày 3 tháng 4 năm 2021): Thánh Lễ Vọng Phục Sinh,  
      8:00pm 
 

4.  Chúa Nhật Phục Sinh (ngày 4 tháng 4 năm 2021): Đại Lễ Phục Sinh, 12:30pm  
 

5.  Chúa Nhật II Phục Sinh (ngày 11 tháng 4 năm 2021): Kính lòng thương xót Chúa   

Ý cầu nguyện tháng 3  
 

Xin Chúa ban cho chúng ta đổi mới một 
cách sâu xa việc lãnh nhận Bí tích Hòa 
Giải, để lãnh nhận trọn vẹn lòng Chúa 
xót thương. 

Chúa Nhật  Lễ Lá – B 
Ngày 28 tháng 03 năm 2021 (Đỏ) 

 

Đọc Lời Chúa:   Chị Bích Vân,  
  chị Kim Lan 
 

Lời Nguyện:  Chị Huyền 
 

************************************************** 
Thứ Năm Tuần Thánh 

Đọc Lời Chúa & Lời Nguyện:   
 chị Đặng Lan 

 

Thứ Sáu Tuần Thánh 
Đọc Lời Chúa & Lời Nguyện:   
 chị Hoan Châu 
 

Thứ Bảy Tuần Thánh—Vọng PS 
Đọc Lời Chúa & Lời Nguyện:   
 chị Mỹ Trang 
 

******************************************** 
Chúa Nhật Phục Sinh – B 

Ngày 4 tháng 4 năm 2021 (Trắng) 
 

Đọc Lời Chúa:   Anh Trần Hiệp, anh Tâm 
 

Lời Nguyện:  Chị Thúy 
 

******************************************** 
Chúa Nhật II Phục Sinh  – B 

Ngày 11 tháng 4 năm 2021 (Trắng) 
Kính Lòng Thương Xót Chúa 

 

Đọc Lời Chúa:   Anh Trí, anh Phạm Tiến 
 

Lời Nguyện:  Chị Nhàn 

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 
 - Anh Tiến (Hội Phụ Huynh)……..203-560-8455 

Xin hãy nhớ  
Giữ Chay & sống Bác Ái 



Tìm Hiểu Ý Nghĩa của Tuần Thánh                                                        Tác giả bài viết:  Đ.ô. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả  
     Trong Tuần thánh Giáo Hội cử hành các mầu nhiệm cứu chuộc đã được Chúa Kitô hoàn tất trong những ngày cuối đời dương thế của Ngài. Vì thế 
Nghi thức Tuần thánh phải được cử hành một cách long trọng và trang nghiêm. Canh thức vượt qua được Đức Thánh Cha Piô XII cải tổ vào năm 1951 
và Nghi thức Tuần thánh được Ngài cho cải tổ năm 1955, với mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa đích thực của Tuần thánh và làm cho tín hữu tham dự một 
cách ý thức và tích cực hơn, để lãnh nhiều ơn thánh. Cuộc canh tân phụng vụ đã lấy lại các nghi thức cải tổ này và đem vào trong Sách lễ Rôma. 
 

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ     
     Chúa nhật Lễ Lá được cử hành để tưởng nhớ việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem một cách trọng thể như vị Cứu thế,  và để khai mạc việc tưởng 
niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô. Hai điểm này được thể hiện trong phụng vụ Chúa nhật Lễ Lá qua các nghi lễ sau đây : 
1. Nghi thức làm phép lá và rước kiệu trọng thể vào nhà thờ. 
Nghi thức này tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cách trọng thể. Trong khi làm phép lá, có đọc bài sách. Linh mục mặc phẩm phục 
đỏ tượng trưng cho cuộc vinh thắng của Chúa Giêsu Vua cứu thế.   
2. Thánh lễ và việc đọc bài thương khó của Chúa Kitô. 
Trong phần này, Giáo Hội bắt đầu loan báo và tưởng niệm cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, vì thế Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay cũng còn 
được gọi là Chúa Nhật Thương Khó.  
 

II. THỨ NĂM TUẦN THÁNH 
Ngày Thứ Năm Tuần Thánh gồm hai thánh lễ : Lễ Dầu và Lễ Tiệc Ly. 
1. Lễ Dầu 
     Tại nhà thờ chính tòa, Đức Giám mục và các linh mục trong giáo phận đồng tế, với sự tham dự đông đảo của giáo dân của giáo phận, và trong thánh 
lễ này Đức Giám mục làm phép Dầu bệnh nhân (Oleum infirmorum = OI) ; dầu dự tòng (Oleum catechumenorum : OC) và thánh hiến dầu thánh 
(Sanctum chrisma = SC). Nếu vì lý do mục vụ nào đó, mà giáo dân không thể tham dự đông đảo được vào sáng thứ năm tuần thánh, thì có thể dời thánh 
lễ này vào mấy ngày trước đó, nhưng đừng xa Lễ Phục sinh quá. Trong đêm vọng phục sinh, dầu mới này sẽ được dùng để cử hành các bí tích khai tâm 
Kitô giáo. Sau lễ Dầu, các Cha xứ lấy dầu thánh về xứ để dùng trong năm thay thế cho Dầu cũ.  Nên có một nghi thức đón nhận dầu mới như trong một 
nghi thức cử hành Lời Chúa, trong đó giáo dân tham dự và được nghe đọc Lời Chúa liên quan đến dầu thánh và ý nghĩa của dầu thánh trong việc cử 
hành các bí tích Rửa tội, Thêm sức, xức dầu bệnh nhân và Truyền chức thánh. Trong thánh lễ Dầu, các linh mục cũng nhắc lại các lời khấn trước mặt 
Đức Giám mục. 
2. Lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu 
    Với thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly này, Giáo Hội bắt đầu Tam Nhật thánh. Ban chiều, vào giờ thuận tiện, cử hành thánh lễ tưởng niệm Bữa tiệc ly 
của Chúa Giêsu. 
    Trong thánh lễ này Giáo Hội tưởng niệm ba sự việc sau đây : 
     - lập phép thánh thể 
     - lập chức linh mục 
     - ban giới răn mới. 
    Sau thánh lễ có việc kiệu Thánh Thể sang một nhà tạm để chầu thánh thể. Đây là việc kiệu thánh thể và chầu Thánh Thể duy nhất trong phụng vụ đã 
có từ lâu đời.  Về sau mới có việc rước kiệu và tôn thờ Thánh Thể qua các hình thức tôn thờ khác. Việc  chầu Thánh Thể công cộng kéo dài cho tới nửa 
đêm, sau đó có thể tiếp tục chầu riêng cho tới Lễ nghi ngày hôm sau. 
 

III. THỨ SÁU TUẦN THÁNH 
Trong Lễ nghi hôm nay Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa hiến tế trên thập giá vì nhân loại, qua việc đọc Lời 
Chúa và tôn vinh thánh giá. Đồng thời Giáo Hội cũng tưởng nhớ nguồn gốc của mình phát sinh từ cạnh sườn Chúa Kitô chết trên thập giá. Tin cậy vào 
công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, Giáo Hội cầu bầu cho phần rỗi của nhân loại. Nếu có thể được thì nên cử hành lễ nghi này vào lúc 3 giờ chiều, nếu 
không thì cử hành vào giờ thuận tiện sau đó. 
Lễ nghi hôm nay gồm các phần sau đây : 
1. Đọc lời Chúa : 
2. Lời nguyện chung trọng thể : 
Đây là Lời nguyện chung có lâu đời và còn tồn tại mãi, trong khi đó trong các thánh lễ, lời nguyện chung này đã biến đi tư xưa và chỉ được lấy lại từ 
cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticanô II. 
3. Suy tôn thánh giá 
4. Rước lễ với Mình thánh đã được truyền ngày thứ năm hôm trước. 
Với Phần Lời Chúa, nhất là qua bài thương khó, Giáo hội tưởng niệm biến cố cao điểm của công cuộc cứu rỗi con người do Chúa Kitô thực hiện. Qua 
việc đọc Lời nguyện chung trọng thể, Giáo Hội cầu bầu cho các hạng người khác nhau trong Giáo Hội và cho các nhu khác nhau của nhân loại, như 
thế  Giáo Hội muốn áp dụng ơn cứu rỗi đã được thể hiện trên thập giá cho tất cả mọi người. Sau đó với Lễ nghi tôn thờ thánh giá, Giáo Hội biểu lộ lòng 
tôn kính đối với Đấng đã thực hiện ơn cứu rỗi của nhân loại và kêu mời tất cả quy phục thánh giá Chúa Kitô như là giá chuộc nhân loại. Sau cùng, với 
Việc lễ rước lễ, Giáo Hội làm cho tín hữu tham dự trọn vẹn vào hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô. 
Ngoài nghi thức phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó này, Giáo hội buộc tín hữu ăn chay và kiêng thịt ; đồng thời khuyến khích họ đi đàng thánh giá 
và đọc cũng như suy niệm các bài thương khó của Chúa Giêsu trong sách Phúc âm. 
 

IV. THỨ BẢY TUẦN THÁNH 
NGHI THỨC VỌNG PHỤC SINH: gồm có các phần sau đây : 
1. Làm phép Lửa mới và Công bố Tin mừng Phục sinh (Exsultet) 
2. Đọc Lời Chúa 
3. Phụng vụ cử hành các bí tích Khai tâm kitô giáo, hoặc rửa tội 
4. Phụng vụ Thánh Thể  
Sau những tuần ăn chay, hãm mình, cầu nguyện, thực hành việc lành bác ái, bây giờ tới lúc Giáo Hội cùng con cái vui mừng cử hành cuộc Phục sinh của 
Chúa Kitô. Nghi thức công bố Phục sinh này thật trọng thể, với việc làm phép lửa mới, việc rước nến phục sinh, tượng trưng cho Chúa Kitô, và Thày 
phó tế công bố Tin mừng Phục sinh, kêu gọi mọi người vui mừng hân hoan vì Chúa đã sống lại ! Mọi người cầm nến cháy sáng trong tay để chia sẻ 
niềm vui với Giáo Hội và đón nhận Chúa Kitô là ánh sáng của mọi người và của thế gian. 
Phần thứ ba của Nghi thức Vọng Vượt qua là Phụng Vụ cử hành các bí tích Khai tâm kitô giáo, hoặc rửa tội. Sau thời gian học đạo và cử hành thời  gian 
dự tòng (chầu nhưng) trong suốt Mùa Chay, lúc này các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm kitô giáo, Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể, để được 
cùng chết với Chúa Kitô và sống lại với Ngài, nên tạo vật mới. Họ là thành phần Dân Chúa, và lần đầu tiên họ được cùng mọi người đọc lời nguyện giáo 
dân. Nếu không có việc cử hành các bí tích khai tâm kitô giáo, thì nên cử hành lễ nghi rửa tội cho trẻ con.  
Sau cùng là Phụng Vụ Thánh Thể : thánh lễ tiếp tục. Mọi người tín hữu và tân tòng cùng dâng lên Thiên Chúa Cha Chiên Con vẹn sạch, hy tế của ơn 
cứu rỗi.  Trong Kinh nguyện Thánh Thể, Giáo Hội cầu cho các tân tòng. Thánh lễ là hy tế vượt qua, và hôm nay trong đêm Vọng Phục sinh, thánh lễ 
này mang một tầm quan trọng đặc biệt, vì là tột đỉnh của tất cả nghi thức vọng vượt qua. 
Niềm hân hoan phục sinh còn được cử hành trong Ngày Đại lễ Phục sinh và trong cả Mùa Phục sinh, cho đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, tất cả 
được coi như là một đại lễ Phục Sinh. 
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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 

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Sweeney Well Drilling 
& Pumps

Water is Our Business 
Since 1952

                     414-425-3123
Franklin

Ketterhagen
MeMorials

      262-763-2535
Custom Design & Installation 

Burlington - Elkhorn
www.ketterhagenmemorials.com

  Veterinary Care    Grooming 
Daycare    Boarding

414-427-2700

CH01

Expires: 
3-31-21 VALLEY GREEN

GOLF COURSE
• 9 HOLE • PAR 3

W126 S9218  N. Cape Rd.
Muskego, WI 53150

(414) 425-9985

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

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

 THIELMANN GROUP
414-764-4700 

ThielmannGroup.com

$89.95 Gas Furnace 
or A/C Clean & Check 

exp: 12/31/21

             262-786-8736 
 

WWW.ROBIDOUXBROTHERS.COM


