
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. 
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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: 
  03/22 - Karen Cichocki - $25 
  03/24 - Sue Jensen - $25 
  03/26 - Peter & Donna Schmidt - $25 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of March 28, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope             $    12,781    $   11,675     $445,639     $502,290 
R/M/Energy   $        399    $        675     $  21,935      $ 23,980 
Total     $   13,180    $   12,350     $467,574      $526,270 
 

HOTROD   $     1,414    $     1,460     $ 157,048     $  74,650 
Those in Need    $        619                         $   19,232            

Text STMOT to 84576 or go to 
stmot.flocknote.com to sign-up for email and/or 

text messages from the parish.   

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 
19th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
20th - 1pm - Grief Support Group 
          7pm - Finance Council Meeting 
21st - 6:30pm - Franklin Lioness Meeting 
26th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
27th - 1pm - Grief Support Group 
          7pm - Knights of Columbus Meeting 
28th - 7pm - Pastoral Council Meeting 
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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 † Ronald Wroblewski - Bob Mihm  
 10:30 am † Aloysius Dolata - Family       
Monday    † No Mass 
Tuesday  † Virginia Wojciechowski - Family  
Wednesday  † Ken Theys - Don & Ruth  
Thursday   † Frank Kalivoda - Joan Murley  

Friday  † Joseph, Alice, & Grace Rupinski -  
   Family 
Saturday † Donald Acker & Bobby Blaser - 
   Family 
Next Sunday 
   8:30 am † Marjorie Rosenek - Family  
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead  
 

Observances  
Sunday:  Easter Sunday 
Monday: Monday within the Octave of Easter  
Tuesday: Tuesday within the Octave of Easter  
Wednesday: Wednesday within the  
      Octave of Easter  
Thursday: Thursday within the  
      Octave of Easter  
Friday:  Friday within the Octave of Easter   
Saturday: Saturday within the  
      Octave of Easter  
Next Sunday: 2nd Sunday of Easter  
  (Divine Mercy)  
 

Readings  
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     
Monday: Acts 2:14, 22-33; Ps 16:1-2, 5, 7-8, 
  9-10, 11; Mt 28:8-15          
Tuesday: Acts 2:36-41; Ps 33:4-5, 18-19, 20, 
  22; Jn 20:11-18         
Wednesday: Acts 3:1-10; Ps 105:1-2, 3-4, 6-7, 
  8-9; Lk 24:13-35  
Thursday:  Acts 3:11-26; Ps 8:2, 5, 6-7, 8-9;  
  Lk 24:35-48         
Friday:   Acts 4:1-12; Ps 118:1-2, 4, 22-24, 
  25-27; Jn 21:1-14  
Saturday: Acts 4:13-21; Ps 118:1, 14-15,  
  16-18, 19-21; Mk 16:9-15                                
Next Sunday: Acts 4:32-35; Ps 118:2-4, 13-15,  
  22-24; 1 Jn 5:1-6; Jn 20:19-3      

 Intentions, Observances, Readings  
Week of April 4, 2021 

                

Saturday, April 10th 
8:00pm -    Lector:  Mary Worley   
                 Ministers of Hospitality:  
              Ken Keefer, Ray Lenz, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, April 11th 
8:30 am -   Lector:  Jim Wier 
         Ministers of Hospitality: 
              Bob Mihm, Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick,  
              Barb Bing, Larry Schweitzer, Keith Ponath  
 

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

Sanctuary Lamp Intentions  
You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for one 
month with your intention.  There are openings 
the rest of 2021 if you wish to remember 
someone or special celebration. 
 

April Intention: 
    Bob and Marie Schupp from family 
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Food Pantry 
 

40 Cans for Lent food drive ends today however donations are always welcome.  You may also make monetary donations 
by placing them in an envelope marked “Food Pantry” and dropping it in the collection basket.    
 

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



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   Does it seem like a SPECIAL EASTER?  For sure it 
is a DIFFERENT EASTER from last year.  Here is 
what has happened since before last Easter: 
Mar. 5, 2020 Thursday 11 days after Ash Wed.  
Archdiocese announces precautions for Mass – 
bans the Sign of Peace physical contact. 
Mar. 12 - Mass Obligation Dispensed by the 
Archbishop the 3rd, 4th & 5th Sundays of Lent. 
Mar. 16 – No Masses on Sundays or Weekdays 
from Mar. 18 through Apr. 3rd which is the Friday 
before Palm Sunday. 
Mar. 24 – No public Holy Week Easter Masses – 
Easter was April 12.  
Apr. 1 – No public Mass extended to May 3rd: 
which is the 4th Sunday of Easter.  The obligation 
for Sunday Mass is suspended to May 3. 
Apr. 30 – Public Mass will begin again on  
Pentecost, May 31, with mandatory face masks, 
social distancing of 6 feet and occupancy limited 
to 25% of the Church.  Obligation to attend  
Sunday Mass extended through July 5.  Other 
limitations are no communion cup, and priest will 
bring communion to you in the pew.  There can be 
no choir or prayer cards, missals, Bibles or  
hymnals in the pews. 
Jun. 3 – Sunday Mass Obligation Dispensation 
extended thru Sept. 6 
Aug. 31 – Obligation returns for Sunday Mass 
on Sep. 19.  The exception is always one is not 
obligated if ill or at high risk to catch COVID-19. 
Fear is not a valid excuse to avoid Mass but if 
turned away because of capacity limits is valid. 
Dec. 24 & 25 Christmas Services – Most  
Archdiocesan Churches require reserved seats. 
Easter April 3 & 4, 2021 - Limited capacity  
continues as well as no cup, choir, or hymnals. 
 

· No public Masses for 10 ½ weeks! 
· No Sunday Obligation for 26 weeks! 
· Many Worship limitations for 54 weeks and 

counting! 
· Countless funerals, weddings, etc. not held! 
· Many more people dying than usual. 
     

   This experience is unheard of in our lifetimes. 
Who knows the long-term impacts not only on 
health but on people who don’t return to Church?  
   There doesn’t seem there will be a sudden event 
like a resurrection where everything over- night 
will return to the way it was.  It may never be the 
way it was.  I pray, and hope you will too, that in 
the long term our short “wandering in the desert” 
will end and the Church has a long-term  
re-awakening.  Thank the Lord we are seeing 
hope.  It is a better Easter than no Easter.  
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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 (go to the parish website 
for the link) 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.  You can contribute via your cell phone, text APPEAL2021 to  
414-348-8380.    

Happy Easter!!! 
We prayed, fasted and gave alms—and now we rejoice because 
Christ is risen!  Our Lenten journey with CRS Rice Bowl challenges us 
as we begin the Easter season to share the joy of having a loving 
God that is alive and accompanies us always.  Let’s do the same by 
being present to our global family by caring for their material and 
spiritual needs.  Don’t forget to turn in your CRS Rice Bowl by the 
collection baskets by the entrances in church or donate online at  
crsricebowl.org/give.  Thank you for your generosity! 

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.   
 

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  
 

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.    
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Lời Chúa:   
Ga 20: 1-9 
    Nếu cuộc đời 
con người phải 
vật vã khổ đau 
trong đời sống 
rồi tàn sức và 
chết đi thì cuộc 
sống con người 
là một bất hạnh! 
Nếu cuộc đời con 
người sinh ra rồi 
chết đi, tan biến 
không còn để lại 
gì thì cuộc đời 
này thật bất công 
cho những điều 
tốt chúng ta đã 
xây dựng, những 
việc lành chúng 
ta đã làm cho tha 
nhân. Nhưng là 
người ai trong chúng ta cũng tin có sự sống sau khi chết. Chết không phải là hết. Chết 
là chuyển đổi hình thức sống. sống tốt hơn, sống sung mãn hơn. Sự sống đời sau là 
điều phải có để trả lại lẽ công bằng cho những khuyến khuyết đời này. Đời sống đời 
sau phải có thì những nỗ lực vươn lên, những cố gắng sống có trách nhiệm mới làm 
cho những công việc đó có giá trị hạnh phúc đời này và vĩnh cửu đời sau. Niềm tin 
vào đời sau được thể hiện qua đời sống nơi các tôn giáo rất phong phú trên địa cầu. 
Niềm tin ky-tô giáo mời gọi chúng ta tin vào sự phục sinh của Chúa Ky-tô. Niềm tin 
của sự sống lại sau cái chết. để vào cõi phúc trường sinh, về nơi quê trời vinh hiển... 
     Chúa đã phục sinh theo như lời Người từng tiên báo: “Sau ba ngày Ta sẽ sống lại”. 
Chúa đã sống lại để mời gọi chúng ta tin rằng: Ngài cũng cho những ai tin vào Ngài 
thì đều được sống lại. Sự sống lại của Chúa Giêsu là phần thưởng của Chúa Cha dành 
cho Ngài vì cả đời tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa Cha. Sự sống lại của Chúa 
Giêsu là câu trả lời cho ý nghĩa cuộc đời này. Con người sinh ra để làm gì? Chết rồi 
đi đâu? 
Nhờ sự Phục Sinh của Chúa, chúng ta tìm được niềm vui trong đời sống hằng ngày 
khi cố gắng vươn lên hoàn thiện mình, khi dấn thân phục vụ tha nhân trong tình mến 
Chúa yêu người thiết tha.  
          Trích trong suy niệm của Lm Jos Tạ Duy Tuyền 
************************************************************************************** 
 

Có rất nhiều món quà mà 
chúng con mong muốn gửi đến 
quý ông bà và anh chị em vào 
dịp lễ Phục sinh này. Sự yên 
bình, tình yêu, sự vui vẻ, 
nhưng ơn lành và niềm hạnh 
phúc là tất cả những thứ mà 
chúng con đang gửi đến quý 
vị.  
Chúc mừng Phục sinh!               
 
There are so many gifts I want to 
give to you all this Easter. Peace, 
love, joy, blessings & happiness are 
all presents I am sending your way.  
Happy Easter! 
    Cha QN & HĐMV kính chúc. 

 

Ý cầu nguyện tháng 4 của ĐGH 
 

Cầu cho những người liều mạng trong 
khi đấu tranh cho các quyền cơ bản 
dưới các chế độ độc tài và ngay cả 
trong các nền dân chủ đang gặp khủng 
hoảng. 

 

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 
 

******************************************** 
Chúa Nhật III Phục Sinh – B 
Ngày 18 tháng 4 năm 2021 (Trắng) 

 
Đọc Lời Chúa: Chị Mỹ Trang,  
  chị Thanh Sơn 
 

Lời Nguyện:  Chị Đặng Lan 
 
************************************************** 

Chúa Nhật IV Phục Sinh – B 
Ngày 25 tháng 4 năm 2021 (Trắng) 

 
Đọc Lời Chúa: Chị Huyền Trang,  
  anh Tạ Huy 
 

Lời Nguyện:  Chị Lê Loan 

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 Vy (Đoàn TNTT)……....414-520-8953 
 - Anh Tiến (Hội Phụ Huynh)……..203-560-8455 



Câu chuyên hay: Bạn Có Tin Vào Sự Phục Sinh Không? 
 

       Edith Burns vốn là một người tin kính Chúa hết lòng, bà sống ở San Antonio, Texas. Bà đang là một bệnh nhân của bác sĩ Will 
Phillips, một vị bác sĩ rất tài năng và có tấm lòng bác ái. Bác sĩ Will cũng rất yêu mến Edith Burns. Một buổi sáng nọ, ông bước vào 
văn phòng với tấm lòng đầy nặng trĩu, đó là vì bệnh tình của Edith Burns thật trầm trọng. Khi ông vừa đến, Edith đang ngồi ở phòng 
đợi, trên tay là cuốn Kinh Thánh bìa đen dày cộm, bà đang sốt sắng nói chuyện với một bà mẹ trẻ ngồi bên cạnh.   
    Edith Burns có một thói quen khi giới thiệu mình như thế này: "Xin chào, tôi tên là Edith Burns. Cho tôi hỏi chị có tin vào sự Phục 
Sinh của Chúa không vậy?" Rồi bà sẽ giải thích ý nghĩa của lễ Phục sinh, và bằng cách đó, đã có rất nhiều người được cứu. Bác sĩ 
Phillips bước vào phòng, ông gặp cô y tá Beverly.    Beverly đã gặp Edith lần đầu khi cô đo huyết áp cho Edith. Lúc đó, Edith đã làm 
quen bằng cách quen thuộc của mình: "Tôi tên là Edith Burns. Không biết cô có tin vào sự Phục Sinh của Chúa không?" Beverly trả 
lời, "Sao bà lại hỏi tôi vậy? Vâng, tôi tin." Edith đáp, "Ô tốt quá, thế cô tin lễ Phục Sinh có ý nghĩa thế nào?" Beverly nói, "À, sẽ có 
những quả trứng, rồi đến nhà thờ và diện đồ đẹp." 

    Edith cố gắng giải thích cho Beverly về ý nghĩa thật sự của lễ Phục Sinh, và 
cuối cùng bà đã hướng dẫn cô đến sự hiểu biết Chúa Jêsus Christ và tin nhận 
Ngài. Bác sĩ Phillips nói, "Beverly, khoan hãy gọi Edith vào văn phòng tôi đã. 
Tôi tin rằng thế nào bà ấy cũng sẽ nói chuyện về Chúa thêm với ai đó trong 
phòng đợi." Sau khi được gọi vào, Edith ngồi đối diện với bác sĩ Phillips, bà nhìn 
bác sĩ và nói, "Bác sĩ Will này, sao ông có vẻ buồn bã thế? Ông đã đọc Kinh 
Thánh hôm nay chưa đấy? Ông đã cầu nguyện chưa?" "Bác sĩ Phillips trả lời nhẹ 
nhàng, Bà Edith, tôi là bác sĩ, còn bà là bệnh nhân đấy nhé." Rồi với tấm lòng 
nặng nề, ông nói, "Kết quả xét nghiệm của bà đã có đây, nó cho biết bà đã mang 
bệnh ung thư, Edith ạ, tôi thật buồn khi phải nói rằng bà sẽ không sống được lâu 
nữa."  
    Edith trả lời, "Sao thế bác sĩ Will Philipps, thật đáng xấu hổ chưa? Sao ông lại 
phải buồn? Chẳng lẽ ông nghĩ rằng Chúa đã sai lầm sao? Ông vừa mới cho tôi 
biết rằng tôi sẽ được gặp Chúa Jêsus yêu dấu, sẽ gặp lại chồng tôi, và những bạn 
bè thân yêu. Ông vừa thông báo cho tôi biết sắp sửa được mừng Chúa Phục Sinh 
mãi mãi, thế mà bây giờ ông lại thấy khó khăn khi đưa cho tôi tấm vé để về với 
Ngài!" Bác sĩ Phillips nghĩ thầm, "Ôi, Edith thật là một phụ nữ vĩ đại làm sao!" 
    Sau hôm đó, Edith vẫn tiếp tục đến phòng khám của bác sĩ Phillips mỗi ngày. 
    Rồi Giáng Sinh đến, phòng khám của bác sĩ Phillips đóng cửa cho đến ngày 3 
tháng 1. Ngày đầu năm mới, Edith không đến. Trưa hôm đó, bà gọi cho bác sĩ và 
bảo rằng bà muốn nhập viện trong những ngày tới, "Will à, tôi sắp sửa về nhà nơi 
Thiên đàng rồi, nên tôi muốn ông hãy xếp những bệnh nhân nữ nào cần biết về 
ngày lễ Phục Sinh ở gần phòng của tôi." 
    Và thế là, họ đã làm như vậy, những người nữ bệnh nhân cứ lần lượt đến ở 

chung phòng với Edith. Rất nhiều phụ nữ được cứu. Mọi người, từ những nhân viên cho đến các bệnh nhân đều rất thích thú về 
Edith, và họ gọi bà bằng Edith Phục Sinh - mọi người, trừ ra Phyllis Cross, cô y tá trưởng. 
    Phyllis không bị tác động nào từ Edith vì cô ta là người vô thần. Cô vốn là một y tá quân đội. Cô đã biết quá nhiều, nghe quá 
nhiều. Cô ta đúng là một mẫu nữ quân nhân chính hiệu. Cô đã kết hôn ba lần, và là một phụ nữ cứng cỏi, khô khan, lạnh lùng, cô làm 
mọi việc dựa trên sách vở mà thôi. 
    Một buổi sáng nọ, hai y tá báo cáo rằng Edith bị bệnh. Edith bị cảm và Phyliss Cross phải vào thăm nom, chích thuốc cho bà. Khi 
cô bước vào, Edith mỉm cười thật tươi và nói, "Phyllis à, Đức Chúa Trời yêu thương cô lắm, tôi cũng yêu cô, và tôi vẫn hằng cầu 
nguyện cho cô." 
    Phyllis Cross trả lời lạnh lùng, "Thế à, bà nên bỏ chuyện cầu nguyện cho tôi đi, nó chẳng có ích gì đâu. Tôi không quan tâm." 
Edith trả lời, "Vâng tôi sẽ vẫn cầu nguyện cho cô, và tôi xin Chúa khoan đem tôi về nhà cho đến khi cô trở về với gia đình của 
Chúa." Phyllis Cross nói, "Thế thì chắc bà chẳng bao giờ chết, vì chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra đâu," nói rồi cô bước thẳng ra 
ngoài. 
    Mỗi ngày, khi Phyllis Cross vào phòng thăm, Edith đều nói, "Đức Chúa Trời yêu thương cô lắm, tôi cũng yêu cô và đang cầu 
nguyện cho cô." Một ngày nọ, Phyllis Cross bị thôi thúc đi đến phòng của Edith. Cô bước vào phòng, ngồi xuống bên giường, và 
Edith nói, "Tôi thật mừng là cô đã đến, bởi vì tôi biết hôm nay là một ngày đặc biệt của cô." 
    Phyllis Cross hỏi, "Bà Edith này, bà đã hỏi rất nhiều người ở đây cái câu hỏi, "Cô có tin vào sự Phục Sinh của Chúa không?", thế 
mà bà chưa bao giờ hỏi tôi câu đó." 
    Edith Burns lấy cuốn Kinh Thánh ra, chia sẻ với Phyllis Cross về lễ Phục Sinh, về câu chuyện Chúa Jêsus Christ đã chịu chết trên 
thập tự giá, đã chịu chôn và Ngài sống lại thể nào. Edith hỏi, "Phyllis này, cô có tin vào sự Phục Sinh của Chúa không? Cô có tin 
rằng Chúa Jêsus đang sống và Ngài đang muốn sống trong tấm lòng của cô không?" Sự cảm động đến trên Phyllis, cô trả lời, "Vâng, 
tôi tin, tôi tin hoàn toàn, và tôi ao ước Chúa tể trị cuộc sống tôi." Và Phyllis cầu nguyện, mời Chúa Jêsus ngự vào lòng mình. 
    Hai ngày trước lễ Phục Sinh, khi Phyllis vào thì Edith hỏi, "Hôm nay là ngày gì thế, Phyllis?" "Sao thế Edith, hôm nay là ngày 
Thương Khó." Ồ không phải đâu, với cô thì mỗi ngày đều sẽ là ngày Phục Sinh. Chúc mừng Phục Sinh, Phyllis!" 
    Hai ngày tiếp theo, vào Chúa nhật Phục Sinh, Phyllis Cross tạt ngang bệnh viện, làm một vài việc vặt còn lại và đi xuống tiệm hoa 
bên dưới, cô muốn mua tặng Edith vài bông Lili trắng và chúc mừng Phục Sinh. Khi cô vào phòng, Edith nằm trên giường, cuốn 
Kinh Thánh to bìa đen của bà ở trên đùi, tay để trên cuốn Kinh Thánh. Khuôn mặt bà như đang mỉm cười. 
    Khi Phyllis đến cầm lấy tay bà, cô nhận ra Edith đã qua đời. 
Ngày hôm sau, khi đến văn phòng, Phyllis Cross nhìn thấy hai cô thực tập sinh nơi bàn, cô tiến đến và giới thiệu, "Xin chào, tôi tên 
là Phyllis Cross. Không biết các bạn có biết ý nghĩa của sự Phục Sinh không?"                                                                    
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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


