
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. 

MAY 2, 2021 

Zoey Biehr 
Adeline Blazer 
Stella Braun 
Emily Chic 
Ryan Chirafisi 
Caitlin Foster 
Elisabeth Foster 
Isabella Foster 
Brielle Goetz 
Jaxson Kloskey 
Owen Krueger 
Audrey Lescher 
Madalyn Movick 
Jared Neumann 
Ella Roth 
Leighton Yanke 
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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: 
  04/19 - Megan Fabrycki - $25 
  04/21 - Deanna Wright - $25 
  04/23 - Roger Piotrowski - $25   

Parish Stewardship of Treasure  
Week of April 25, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope             $      3,164    $   11,780     $491,448    $564,410 
R/M/Energy   $         299    $        675     $  23,978    $  26,680 
Total     $      3,463    $   12,455     $515,426    $591,090 
 

HOTROD   $         230    $     2,180     $163,022    $  83,370 
Those in Need    $           76                         $  21,227            

2nd - 9am - Life Teen Session 
         3pm - First Communion Mass 
3rd - 6:15pm - Religious Ed & Adoration 
         7pm - Youth/Adult Catechesis 
4th - 1pm - Grief Support Group 
        5:30pm - Handbell Rehearsal 
5th - 7pm - Youth/Adult Catechesis 
6th - 6:30pm - Cemetery Committee 
        7pm - Human Concerns - Virtual 
10th - 6:15pm - Religious Ed & Adoration 
          7pm - Youth/Adult Catechesis 
11th - 1pm - Grief Support Group 
          5:30pm - Handbell Rehearsal 
          7pm - Knights of Columbus Meeting 
12th - 3 or 6pm - Prayer Shawl Ministry 
          7pm - Youth/Adult Catechesis 
16th - 9am - Last Life Teen Session 
17th - Tax Day 
          6:15pm - Religious Ed & Adoration 
          7pm - Youth/Adult Catechesis 
18th - 1pm - Grief Support Group 
          5:30pm - Handbell Rehearsal 
          7pm - Finance Meeting 
19th - 7pm - Youth/Adult Catechesis 
24th - 6:15pm - Religious Ed & Adoration 
          7pm - Youth/Adult Catechesis 
25th - 1pm - Grief Support Group 
          7pm - Knights of Columbus Meeting 
26th - 7pm - Youth/Adult Catechesis 
          7pm - Pastoral Council Meeting 
28th - 6pm - Confirmation Rehearsal 
29th - 4pm - Confirmation Mass with Bishop Haines 
31st - Memorial Day - No Cemetery Service 
June 1st - 1pm - Grief Support Group 
June 2nd - 7pm - Youth/Adult Catechesis         

Surveys, Phone Numbers, and Emails!!! 
If you haven’t yet, please return the survey sent in January.  
To get parish records up-to-date the most important is correct 
contact information with telephone numbers and emails!   
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Mary Balthazor; Bill Blaser; 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 † G. Donald Thompson -  
   Ned & Judy Collins  
 10:30 am † Walter Kuzminski - Family 
Monday    † Virginia Wojciechowski - Family  
Tuesday  † Ken Theys - Tom & Leona Kuehn  
Wednesday  † Dan Davis - Family 
Thursday   † Harvey Mikulecky -  
   Chiapete Family  
Friday  † Ronald Wroblewski - Bob Mihm  
Saturday † Judith Stenicka - Family   
Next Sunday 
   8:30 am † All Parishioners Living and Dead  
 10:30 am † Donald Acker & Bobby Blaser - Family  
 

Observances  
Sunday:  5th Sunday of Easter  
Monday: Sts. Phillip and James, Apostles  
Tuesday:  
Wednesday: Cinco de Mayo   
Thursday: National Day of Prayer   
Friday:   
Saturday:  
Next Sunday: 6th Sunday of Easter 
  Mother’s Day  
 

Readings  
Sunday:  Acts 9:26-31;  
  Ps 22:26-27, 28, 30, 31-32;  
  1 Jn 3:18-24; Jn 15:1-8     
Monday: 1 Cor 15:1-8; Ps 19:2-3, 4-5;  
  Jn 14:6-14              
Tuesday: Acts 14:19-28; Ps 145:10-11,  
  12-13ab, 21; Jn 14:27-31a             
Wednesday: Acts 15:1-6;  
  Ps 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5;  
  Jn 15:1-8      
Thursday:  Acts 15:7-21;  
  Ps 96:1-2a, 2b-3, 10; Jn 15:9-11             
Friday:   Acts 15:22-31;  
  Ps 57:8-9, 10 and 12; Jn 15:12-17     
Saturday: Acts 16:1-10; Ps 100:1b-2, 3, 5;  
  Jn 15:18-21                                     
Next Sunday: Acts 10:25-26, 34-35, 44-48;  
  Ps 98:1, 2-3, 3-4; 1 Jn 4:7-10;  
  Jn 15:9-17         

 Intentions, Observances, Readings  
Week of May 2, 2021 

Saturday, May 8th 
4:00pm -    Lector:  Rosemary Karnowski   
                 Ministers of Hospitality:  
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz,  
              Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb,  
                      Ramona Bosch 
  

Sunday, May 9th 
8:30 am -   Lector:  Barb Geiger 
         Ministers of Hospitality: 
              Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring,  
              Rick Chiapete, David & Marian Sweeney 
 

10:30 am - Lector:  John Stolowski 
         Ministers of Hospitality: 
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier 

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Eugene Schwartz 
Martha Boehme 

Word on Fire digital videos still available.   
Text STMOT to 84576 or go to 

stmot.flocknote.com to sign-up for email and/or 
text messages from the parish.   

Sanctuary Lamp Intentions  
You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for one 
month with your intention.  There are no  
intentions for May and openings the rest of 
2021 if you wish to remember someone or  
special celebration. 

Join us for  
Adoration on 
Monday’s, 6pm 
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Food Pantry Needs 
 
 

If you are interested in volunteering, call 414-209-7674 or email barbee@stmoftours.org. 
 

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   No Lentils please! 

Gospel Meditation ©LPi  
“Spiraling out of control,” is a phrase that can easily  
describe the current display of human existence.  In addition 
to the violence, unrest, uneasiness and turmoil that are  
common elements of our daily news, other essential pieces 
are misplaced or missing.  Many lack an objective center 
around which to order and structure their lives or a clear set 
of definable goals or mores to act as guideposts and life 
directives.  It appears “feelings” have become a “new god” 
and traditional structures and ideals set aside.  It is almost as 
if history only shows we got this whole thing wrong and many 
are determined to finally set things right.  The real truth, 
however, is while wrongs and errors are certainly a part of 
our often-checkered past, it is hardly the case all was wrong. 
It is not our task to rewrite the history of our lives, but to 
learn from mistakes made, and preserve the perennial  
wisdom at the root of our successes.  Learning is an essential 
part of being human. 
 

The question becomes, however, from whom do we learn? 
Some have such a hard time placing God in that position, but 
that is precisely where God needs to be.  God is the Master 
Teacher from whom all of humanity learns and gets its cues.  
It is in and through this relationship with the Gardener of Life 
we are fashioned and pruned into the people we are  
intended to and can be.  It is only in God we are able to 
find our best selves.  Sadly, many think religion too, as well 
as history in general, has also gotten all this wrong.  Yet, our 
resurrection faith tells us differently.  We are reminded,  
today especially, we are meant to remain in Christ as Christ 
remains in us.  We are also reminded Jesus, the Incarnate 
God, is the vine upon which we grow, the branches that flow 
from the source of God’s life. 
 

Giving up our will to God’s can be a painful endeavor.  It is 
not easy to set our own desires and wants aside and allow 
God to step in and direct and guide our growth.  But this is 
the only way to prevent deadly weeds from overtaking us 
and bringing us to a place of self-destruction.  God’s  
commandments are the very guideposts and benchmarks we 
need, yet many seek to remove them from public view  
because they appear to limit self-expression and suppress 
what is considered by many to be “human freedom.”   
They are the only way we can find freedom, however.   
And, until we learn this fundamental lesson, we will continue 
to spiral out of control, never really knowing who we are, 
what our potential can be, or how life really can be lived.  
We will not know peace. 

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
Branching Out Isn’t Always What It’s Cracked Up to Be 
“That’s a really beautiful tree branch.  Man, would you 
look at the bark on that thing?  The others are real duds, 
but that low-hanging branch has really got it all together.” 
 

I’ve never heard anyone say this.  Maybe I just need to 
hang out with more arborists, but I can’t recall ever hearing 
someone admire the particular beauty of a single branch. 
When someone comments on a tree, it’s usually the whole 
tree — perhaps a visual element of it, like the color of the 
leaves or its height.  But people don’t usually zero in on 
one branch. 
 

Maybe that’s because usually, if one branch is looking a 
little weak, chances are every other branch is, too. 
 

The Bible tells us when we bear fruit as good everyday 
stewards, it is for the Father’s glory.  We are the branch 
on His magnificent tree.  What we have is from Him, and 
what we do likewise points back to Him.  We also tend to 
reflect how well the other branches around us are  
incorporating the nutrients coming their way.  That’s all fine 
and good in theory.  In practice, it can be an arduous  
exercise in humility. 
 

When I do something virtuous, charitable, or kind, there is 
a part of me that wants to stand out for it.  I think that’s 
true for all of us.  We’ve given of ourselves in some way 
or overcome some human temptation to accomplish a little 
bit of good in this world, and even though we know God 
sees us, we’d really love for everyone else to see it too. 
 

It’s a struggle, for sure.  But we need to remember our fruit 
belongs to the whole tree. 



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   Today’s first reading is about Saul trying to join 
the Apostles in Jerusalem.  But of course, the  
Apostles were afraid of Saul, knowing of his  
persecution of early Christians.  Talk about drama! 
The story of Saul starts in the Acts of the Apostles 
7:58-8:1-3.  Acts chapter 9 is where we are told 
of a light from the sky making Saul fall to the 
ground and hearing God’s voice.  (There isn’t  
mention of Saul falling off a horse that I can see.  
It is in our minds from a famous painting by  
Caravaggio.)  We don’t hear this tale at Sunday 
Mass.  Likely we remember it from bible studies 
when we were young.  Read Acts chapter 9 up 
through what we read in today’s Mass.  I don’t 
want to be a spoiler bit I promise you it is  
fascinating. 
   In the first year I was writing this weekly column I 
remember a first reading on Sunday made me 
curious about the story of Abraham.  So, I went to 
the source, the Book of Exodus.  Now that’s a  
50-chapter book but the stories of Abraham are 
from chapter 12 to 25.  I consumed those 14 
chapters in one sitting!  I wrote that Abraham’s 
story was akin to a soap opera!  The Acts of the 
Apostles is as dramatic in recounting the early  
history of Christianity.  Now the Bible isn’t written 
in the entertaining style like novelist Dan Brown 
(“The Da Vinci Code”) but it does educate us.  
   The weekday Masses during the Easter season 
are all taken from Acts.  It is as much a part of us 
as is the history of our forefathers who founded 
the U.S.A.  A quick synopsis: 
¨ On Pentecost Peter baptizes 3,000 
¨ Peter and other Apostles perform miracles 
¨ The High Priests want to put them to death. 
¨ The Apostles are imprisoned by the          

Sadducees, but an angel frees them. 
¨ The Apostles are flogged and released being 

told to say nothing more about Jesus 
¨ St. Stephen performs wonders and signs 
¨ Saul watches St. Stephen being stoned to 

death, tacitly approving it. 
¨ St. Peter is told in a vision to accept the    

Gentiles into the growing Christian sect of  
Judaism. 

¨ Persecution forces some disciples to spread 
the word to Syria and Cyprus.  

¨ Paul goes even further to Turkey to preach. 
¨ The Jews reject the words of Jesus, so Paul 

begins to accept Gentiles. 
This is just the first half of Acts!  Read the details! 
   The Holy Spirit certainly gave more power and 
inspiration than we see today.  The “boost” helped 
to kick start Jesus’ movement. 
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2021 Catholic Stewardship Appeal  
The Catholic Stewardship Appeal provides an important way to put our 
faith into action to help meet the needs of the community across the  
counties of the Archdiocese of Milwaukee.  Watch the appeal video (link 
on parish website) to learn more about how you can make a difference.  
Every donation makes an impact.  We have a new easy option for giving 
via your cell phone, text APPEAL2021 to 414-348-8380.  As of April 5, 
2021 we have met 70.83% of our goal of $36,057.  Thank you to  
everyone who has made a donation! 

Memorial Day 
Our Memorial Day cemetery service is canceled for this year due to the 
pandemic to keep everyone safe.   
We will place flags on the graves of our veterans on Sunday, May 30 at 
11:30am.  If you would like to help, please join us.   
Help us identify our veterans!  We are able to identify many based on 
the military marker/flag stand at the graves but we’re sure there are 
more.  Last year flags were placed but if your veteran loved one was 
missed please call or email the parish office so we can be sure they are 
identified and documented in our records.   
 
Mark your calendars - Summer Youth Program!  
Join us June 20-25 for a faith filled week at our Totus Tuus Summer 
Camp.  Totus Tuus is a summer youth mission dedicated to sharing the 
Gospel and promoting the Catholic faith through evangelization,  
catechesis, Christian witness, and Eucharistic worship.  The mission of Totus 
Tuus is to inspire in young people entering 1st through 12th grade a true 
longing for holiness, a deep desire for daily conversion, and an openness 
to their vocation by constantly challenging them to give themselves  
entirely to Jesus through Mary and continually strengthen their prayer 
lives in imitation of Her. 
Youth 1st-6th grade - 9am-3pm 
Youth 7-12th grade - 6:30-9pm 
To register go to www.st-alphonsus.org/faith-formation/totus_tuus.cfm 
Questions?  Contact Katie Delemont, kdelemont@stmoftours.org or  
414-207-4220. 
 

Looking for a way to get involved?  Volunteers needed for our youth 
summer program!  Contact Katie Delemont if you are interested in  
helping or sign up online on our website under Religious Education/Totus 
Tuus. 
 
Human Concerns 
The U.S. Conference of Catholic Bishops is inviting Catholics to sign a  
petition in support of the Hyde Amendment and similar laws that have 
protected federal taxpayers from funding elective abortion for 45 
years.  Tell Congress not to take innocent lives!  Please sign the petition 
at NoTaxpayerAbortion.com.  Your signature on the petition not only 
sends a strong message to Congress, it will provide you the opportunity 
to learn about more pro-life advocacy efforts from the USCCB.  
 

Closer to home, the Wisconsin Catholic Conference (WCC) hosted a  
virtual Catholics at the Capitol.  One part of the event was to share with 
your state Senator and Representative the Wisconsin Catholic Conference 
2021-23 State Budget Bill issue brief.  Go to wisconsincatholic.org for 
more information.  Please email or write your state Senator and  
Representative to share with them the WCC Issue Brief on the state  
budget.  The WCC website has a brief advocacy guide that walks you 
through the process.  
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Lời Chúa:  Ga 15: 1-8 
     Tương quan giữa Thiên Chúa, Đức Giêsu, và chúng ta, được Tin Mừng theo 
thánh Gioan diễn tả như tương quan giữa người trồng nho, cây nho và nhành nho. 
Đức Giêsu là cây nho, chúng ta là nhành. Một nhành chỉ sống được và sinh hoa trái 
nếu nhành đó liên kết với thân cây, để lấy nhựa sống từ cây. Giữa chúng ta và Đức 
Giêsu, có một mối dây rất gần gũi và mật thiết, như nhành và cây. Nhành nào tách 
khỏi cây, sẽ khô héo và chết. Tương tự vậy, chúng ta sẽ khô héo và chết nếu chúng 
ta không liên kết với Đức Giêsu. Đức Giêsu là sức sống của mỗi người chúng ta. 
     Thiên Chúa như người chủ vườn nho. Ngài chăm sóc cây nho và nhành nho. 
Ngài muốn cây nho nhành nho sinh nhiều hoa trái. Ngài chăm bón cắt tỉa, để nhành 
nho sinh trái nhiều hơn. Hình ảnh Thiên Chúa như người chủ vườn rất quen thuộc 
đối với Đức Giêsu. Người chủ vườn trông nom, chăm bón vun trồng để cây nho 
nhành nho sinh trái. Thiên Chúa chăm sóc mỗi người chúng ta như vậy. Nếu Ngài 
có cắt tỉa, là để chúng ta sinh nhiều hoa trái hơn. 
     Tương quan giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa như tương quan giữa cây nho và ông 
chủ vườn. Cây nho luôn tùy thuộc chủ vườn. Người chủ vườn luôn quan tâm và 
chăm bón để cây nho có nhựa sống cung cấp cho nhành cây, để sinh nhiều hoa trái. 
Đây là hình ảnh, nó chỉ diễn tả phần nào sự thật. Thiên Chúa luôn có sáng kiến tuyệt 
vời, để làm những điều kỳ diệu, và ngay cả có thể làm cho những cành nho như thể 
khô đét có được sức sống và sinh trái. Thiên Chúa là người chủ vườn tuyệt vời. 
Thiên Chúa làm chúng ta có sức sống và sinh trái qua Đức Giêsu. 
     Trích suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm  
 
**************************************************************************************************************** 

 

Các Ngày Lễ trong Tháng 5 
 

1. Thứ Hai ngày 3 tháng 5: 2 Thánh Tông Đồ Philip và Giacobe - Lễ Kính 
2. Chúa Nhật ngày 9 tháng 5: Ngày của mẹ (Mother’s Day) 
3. Thứ Sáu ngày 14 tháng 5: Thánh Mathia Tông Đồ - Lễ Kính 
4. Thứ Hai ngày 31 tháng 5: Đức Mẹ đi Viếng Bà Thánh Isave - Lễ Kính   
      (Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Magnificat vào CN ngày 30/5) 

Ý cầu nguyện tháng 5 của ĐGH 
 

Chúng ta hãy cầu nguyện rằng những 
người phụ trách tài chính sẽ làm việc 
với các chính phủ để điều chỉnh lĩnh 
vực tài chính và bảo vệ công dân khỏi 
những nguy hiểm của nó. 

 

Chúa Nhật V Phục Sinh – B 
Ngày 2 tháng 5 năm 2021 (Trắng) 

 
Đọc Lời Chúa: Chị Vũ Lan, chị Khanh  
 

Lời Nguyện:  Chị Yến 
 

******************************************** 
Chúa Nhật VI Phục Sinh – B 
Ngày 9 tháng 5 năm 2021 (Trắng) 

Mother’s Day 
 
Đọc Lời Chúa: Chị Thanh,  
  chị Lương Oanh  
 

Lời Nguyện:  Chị Thu 
 
************************************************** 

Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời - B 
Ngày 16 tháng 5 năm 2021 (Trắng) 

 
Đọc Lời Chúa: Anh Công,  
  chị Phạm Quỳnh  
 

Lời Nguyện:  Chị Lê Oanh 
 

******************************************** 
Chúa Nhật Lễ CTT Hiện Xuống - B 

Ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Đỏ) 
 

Đọc Lời Chúa: Chị Hoan Châu,  
  chị Xuân 
 

Lời Nguyện:  Chị Hồng 

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 



Tin Tức Giáo Hội 
 

* ĐHY Dolan kêu gọi tín hữu trở lại tham dự Thánh lễ Chúa nhật 
     Trong một bài viết đăng trên tờ báo của tổng giáo phận hôm 7/4 Đức Hồng y Timothy Dolan, tổng giám mục New York, kêu gọi các tín hữu trở 
lại tham dự Thánh lễ Chúa Nhật trong mùa Phục sinh. 
Đức Hồng y viết trên báo Catholic New York rằng năm ngoái “chúng tôi đã thận trọng quyết định rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe khẩn cấp có thể 
cho phép chúng ta miễn trách nhiệm với nghĩa vụ do Chúa ban cho.” Những người dễ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chẳng hạn như người 
cao niên, vẫn có thể được miễn tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. 
      Nhưng Đức Hồng y lưu ý rằng nhiều tín hữu Công giáo khác đang đi tham dự các hoạt động như đi nhà hàng, mua sắm, xem các trận 
đấu bóng của trẻ em, tụ họp với gia đình và bạn bè, nhưng không đi tham dự Thánh lễ. Ngài kêu gọi họ trở lại nhà thờ. 
Vào tháng 3/2020 tất cả các giáo phận ở Hoa Kỳ đều ngưng Thánh lễ do sự lây lan của Covid-19. Trong khi tất cả các giáo phận đã mở cửa nhà thờ 
trở lại, chỉ một ít giáo phận khôi phục luật tham dự Thánh lễ Chúa Nhật đối với các tín hữu không có triệu chứng nhiễm virus và những người 
không có nguy cơ cao bị nhiễm virus hay phải chăm sóc cho người bệnh. 
     Đức Hồng y Dolan nói rằng khi các giáo xứ của tổng giáo phận New York cử hành lại Thánh lễ, họ đã “dọn dẹp cẩn thận, vệ sinh, thông gió, giữ 
khoảng cách và hạn chế.” Ngài lưu ý rằng giáo dân “dần dần bắt đầu quay trở lại.” Ngài kêu gọi: “Đã đến lúc trở lại với Thánh lễ Chủ nhật.” 
     Phát ngôn viên của tổng giáo phận New York nói rằng bây giờ ngày càng nhiều người được tiêm vắc-xin, và tham dự các hoạt động công cộng, 
Đức Hồng y nhắc nhở họ về nghĩa vụ thánh thiêng là tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. (CNA 07/04/2021) 
 

* ĐTC Phanxicô: Nếu thiếu cầu nguyện Giáo hội không thể truyền giáo và phục vụ tha nhân 
     Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 14/04 Đức Thánh Cha suy tư về vai trò của Giáo hội như trường học tuyệt vời 
của việc cầu nguyện. 
     Bắt đầu từ cha mẹ chúng ta, những người dạy chúng ta cầu nguyện, gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống được chín mùi qua đời sống của Ki-tô 
hữu. Bên cạnh đó, gương sáng của những tín hữu sống đức tin, việc tham dự vào đời sống của giáo xứ và Thánh lễ, giúp chúng ta không chỉ phát 
triển đời sống cầu nguyện ở mức độ cá nhân nhưng còn được đón nhận di sản cầu nguyện và tu đức phong phú của Giáo hội. 
     Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của cầu nguyện trong việc củng cố đức tin và đức cậy của chúng ta. 
Lịch sử cho thấy tầm quan trọng của các cộng đoàn cầu nguyện – các đan viện và tu viện – đối với việc canh tân Giáo hội và xã hội. Cầu nguyện là 
nguồn mạch của đời sống Giáo hội và là nguồn sức mạnh thực sự giúp Giáo hội làm chứng cho Chúa Phục sinh. 
     Đức Thánh Cha cảnh giác rằng khi Kẻ thù, Ma quỷ muốn gây chiến với Giáo hội, chúng ngăn cản Giáo hội cầu nguyện, làm cạn nguồn mạch 
của Giáo hội.  Vì lý do này, Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng các môn đệ cần phải cầu nguyện không mệt mỏi và không ngừng. Do đó, cầu nguyện và 
dạy người khác cầu nguyện là điều cần thiết đối với sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, phục vụ Chúa Ki-tô trong anh chị em của chúng ta, 
và đưa mọi người vào sự hiệp nhất của vương quốc của Người. 
Cầu nguyện là sức mạnh trợ giúp chúng ta 
     Đời sống của một giáo xứ và của mỗi cộng đoàn Kitô hữu được đánh dấu bằng những giây phút cử hành phụng vụ và cầu nguyện của cộng 
đoàn. Chúng ta nhận ra rằng món quà mà chúng ta đã nhận được trong thời thơ ấu với sự đơn sơ là một di sản to lớn và phong phú nhất, và kinh 
nghiệm cầu nguyện đáng được đào sâu hơn nữa (x. Sđd, 2688). Tấm áo của đức tin không bị hồ cứng, nhưng phát triển cùng với chúng ta, ngay cả 
khi trải qua những khoảnh khắc khủng hoảng và hồi sinh. 
     Đức Thánh Cha nhận định: Chúng ta không thể phát triển nếu không có những khoảnh khắc khủng hoảng, bởi vì khủng hoảng làm cho bạn phát 
triển. Đối mặt với khủng hoảng là một cách cần thiết để phát triển. Và hơi thở của đức tin là sự cầu nguyện: chúng ta càng phát triển trong đức tin 
khi chúng ta học cách cầu nguyện. Sau những giai đoạn nhất định trong cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng nếu không có đức tin, chúng ta sẽ không 
thể làm được điều đó, và lời cầu nguyện chính là sức mạnh của chúng ta. Không chỉ lời cầu nguyện cá nhân, mà cả lời cầu nguyện của các anh chị 
em, và của cộng đồng đã đồng hành và hỗ trợ chúng ta, của những người biết chúng ta, của những người chúng ta xin cầu nguyện cho chúng ta. 
Cầu nguyện và cộng đồng 
     Đức Thánh Cha khẳng định: Mọi thứ trong Giáo hội đều phát sinh từ cầu nguyện, và mọi thứ phát triển nhờ cầu nguyện. Ngài đưa ra ví 
dụ: trong khi tiến hành một số cải cách và thay đổi trong Giáo hội, người ta đã nỗ lực rất nhiều về mặt tổ chức và phương tiện truyền thông nhưng 
đôi khi lại thiếu cầu nguyện. Theo Đức Thánh Cha, cầu nguyện mở cánh cửa cho Chúa Thánh Thần, Đấng linh hứng cho chúng ta tiến bước. Ngài 
nhận định: Không có cầu nguyện thì những thay đổi trong Giáo hội không phải là thay đổi của Giáo hội, nhưng là của nhóm. Nếu ngừng cầu 
nguyện, có vẻ như mọi thứ vẫn có thể tiếp diễn bình thường trong chốc lát, nhưng sau một thời gian ngắn, Giáo hội nhận ra rằng nó đã trở nên 
giống như cái vỏ sò rỗng, đã mất trục nâng đỡ, không còn có nguồn năng lượng và tình yêu. 
Cầu nguyện - dầu của ngọn đèn đức tin 
     Các thánh cho thấy điều này. Đức Thánh Cha giải thích: Những người nam nữ thánh thiện không có cuộc sống dễ dàng hơn những người khác, 
ngược lại, họ cũng có những vấn đề phải đối mặt và hơn nữa, họ thường là đối tượng của sự chống đối. Nhưng sức mạnh của họ là kinh nguyện, 
điều họ luôn rút ra từ "giếng" không bao giờ cạn của Giáo hội mẹ. Với kinh nguyện, họ thắp lên ngọn lửa đức tin của họ, như người ta dùng dầu để 
đốt các ngọn đèn. Và vì vậy họ tiếp tục bước đi trong đức tin và hy vọng. Các vị thánh, những người thường bị thế gian xem thường, thực ra là 
những người nâng đỡ thế gian, không phải bằng vũ khí tiền bạc và quyền lực, nhưng bằng vũ khí cầu nguyện. 
Đức tin vẫn còn khi còn cầu nguyện 
     Đức Thánh Cha nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Luca, một câu hỏi đầy kịch tính luôn khiến chúng ta phải suy tư: "Khi 
Con Người đến, liệu có còn thấy đức tin trên mặt đất này nữa không?", hay chỉ còn thấy những tổ chức, như một nhóm các doanh nhân của đức tin, 
được tổ chức đàng hoàng, làm các việc từ thiện? (Lc 18,8). Đức Thánh Cha lưu ý rằng câu hỏi này nằm ở cuối một dụ ngôn cho thấy sự cần thiết 
phải cầu nguyện một cách kiên trì, không mệt mỏi (xem cc 1-8). Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng ngọn đèn đức tin sẽ luôn được thắp sáng trên 
trái đất chừng nào còn có dầu cầu nguyện. Nó giúp thăng tiến đức tin và phát triển cuộc sống khốn khổ, yếu đuối, tội lỗi của chúng ta. 
Tôi có cầu nguyện không? 
     Đức Thánh Cha cũng mời gọi các Ki-tô hữu tự hỏi: Tôi có cầu nguyện không? Tôi cầu nguyện thế nào? Giống những con vẹt? Hay với tâm 
hồn? Tôi có chắc chắn cầu nguyện rằng tôi đang ở trong Giáo hội và cầu nguyện với Giáo hội hay tôi cầu nguyện theo ý tưởng của mình một chút 
và làm cho ý tưởng của tôi trở thành lời cầu nguyện? Đây là một lời cầu nguyện ngoại giáo, không phải là Ki-tô giáo. Và Đức Thánh Cha khẳng 
định lại: chúng ta có thể kết luận rằng ngọn đèn đức tin sẽ luôn được thắp sáng trên trái đất chừng nào còn có dầu cầu nguyện. 
Sứ mệnh của Giáo hội: Cầu nguyện và giáo dục cầu nguyện 
     Kết thúc bài giáo lý Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng của Giáo hội: cầu nguyện và giáo dục cầu nguyện. Chuyển trao ngọn 
đèn đức tin với dầu cầu nguyện từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngài nói: Không có ánh sáng của ngọn đèn này, chúng ta không thể nhìn thấy con 
đường loan báo Tin Mừng; chúng ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của các anh chị em để đến gần và phục vụ; chúng ta không thể thắp sáng căn 
phòng nơi chúng ta có thể gặp gỡ nhau trong cộng đoàn… Không có đức tin, mọi thứ sụp đổ; và nếu ngừng cầu nguyện, đức tin tin bị dập tắt. Đức 
tin và cầu nguyện đi đôi với nhau. Vì thế, Giáo hội, ngôi nhà và trường học của sự hiệp thông, là ngôi nhà và trường học của cầu nguyện. 
 

                   Hồng Thủy - Vatican News Chương Trình Việt Ngữ 14/4/2021 
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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. 
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EdwardJones® 
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Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 
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EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Sweeney Well Drilling 
& Pumps

Water is Our Business 
Since 1952

                     414-425-3123
Franklin

Ketterhagen
MeMorials

      262-763-2535
Custom Design & Installation 

Burlington - Elkhorn
www.ketterhagenmemorials.com

  Veterinary Care    Grooming 
Daycare    Boarding

414-427-2700

CH01

Expires: 
3-31-21 VALLEY GREEN

GOLF COURSE
• 9 HOLE • PAR 3

W126 S9218  N. Cape Rd.
Muskego, WI 53150

(414) 425-9985

3573 South 108th Street
(414) 321-6111

“A Full Service Family Law Firm”
    James K. Jaskolski   Christopher Kuechler 
  Circuit Court Commissioner jaskolskilaw.com

Pre-Need Lunch & Learn Seminars Held Monthly
Call 414-649-1739 for more info | www.maxsass.com
James Sass & Michael Kremski - Parish Members

Classes, Birthday Parties and More!

AltiusGym.com

CASH FOR GOLD
ROBERT  HAACK DIAMONDS

7530 W Layton Ave - Greenfield | 414-281-0500
Visit us at: WWW.ROBERTHAACKDIAMONDS.COM

BRUSKIEWITZ
FOREST LANE FUNERAL CHAPEL
Funeral & Cremation Services

Family Owned & Operated
Celebrating 100 Years of Service

1912 - 2012
5355 W. Forest Home Ave

414-321-1700

COMMERCIAL
RESIDENTIAL • INDUSTRIAL

Paving •  Seal Coating
Line Marking

11251 West Forest Home Ave, Franklin
P 414.425.5353 | F 414.425.6691

suburbanasphalt.com

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

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

Contact Jeff Tallman to place an 
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