
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 16, 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: 
  05/03 - Rita Berka - $25 
  05/05 - VanQuynh Pham - $25 
  05/07 - Joel & Jennifer Blattner- $100   

Parish Stewardship of Treasure  
Week of May 9, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope             $    13,363    $   10,030     $523,001    $584,470 
R/M/Energy   $        553    $        338     $  25,719     $ 27,356 
Total     $   13,916    $   10,368     $548,720     $611,826 
 

HOTROD   $     1,851    $     1,662     $ 168,998    $  86,694 
Those in Need    $        329                         $   22,531            

Confirmation 
May 29, 2021 at the 4pm mass we will be celebrating  
confirmation.  We have 15 candidates who will be confirmed 
by Bishop Jeffrey Haines.  Please pray for them.   

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.  To get 
parish records up-to-date the most important is correct 
contact information with telephone numbers and emails!   

Remember the WHITE PAGES?   
We’d look right away in the new book to be sure our  
information was in there.  We wanted calls!  Don’t fear your 
email or cell phone # would be seen, let alone shared.  On  
average the parish sends just ONE important message a week.   
Text STMOT to 84576 or go to stmot.flocknote.com to sign up! 
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Mary Balthazor; Bill Blaser; Grace Ciesielski; 
Kathy Crisci; Gloria Dominiak; Pat Friedewald; 

Jan Grant; Joseph Heil; Nick Ioder;  
Greg Kaczmarek; Karen Rueth;  

Mary Thompson; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † Lucy Flintrop - Amy & Linda  
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead 
Monday    † Irma Ames - Daughter  
Tuesday  † Don & Jan LaCombe - Family  
Wednesday  † Joseph, Alice & Grace Rupinski - 
   Family  
Thursday   † Lynn Kwasniewski - Family  
Friday  † Frank Kalivoda -  
   Dave & Char Goehring 
Saturday † Cynthia Kramp -  
   Thomas & Alison Talbot 
Next Sunday 
   8:30 am † Gregory Klosowski - Family 
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead  
 

Observances  
Sunday:  Ascension of the Lord;  
  7th Sunday of Easter;  
  World Communications Day  
Tuesday: St. John I, Pope and Martyr   
Thursday: St. Bernardine of Siena, Priest  
Friday:  St. Christopher Magallanes,  
      Priest, and Companions, Martyrs  
Saturday: St. Rita of Cascia, Religious  
Next Sunday: Pentecost Sunday   
 

Readings  
Sunday:   
Ascension:  Acts 1:1-11; Ps 47:2-3, 6-7, 8-9; 
  Eph 1:17-23 or Eph 4:1-13 or  
  4:1-7, 11-13; Mk 16:15-20  
7th Sunday of Easter:  
  Acts 1:15-17, 20a, 20c-26; 
  Ps 103:1-2, 11-12, 19-20;  
  1 Jn 4:11-16; Jn 17:11b-19     
Monday: Acts 19:1-8; Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 
  6-7ab; Jn 16:29-33                
Tuesday: Acts 20:17-27;  
  Ps 68:10-11, 20-21; Jn 17:1-11a               
Wednesday: Acts 20:28-38; Ps 68: 29-30,  
  33-35a, 35bc-36ab; Jn 17:11b-19        
Thursday:  Acts 22:30; 23:6-11;  
  Ps 16:1-2a and 5, 7-8, 9-10, 11;  
  Jn 17:20-26               
Friday:   Acts 25:13b-21;  
  Ps 103:1-2, 11-12, 19-20ab;  
  Jn 21:15-19       
Saturday: Acts 28:16-20, 30-31;  
  Ps 11:4, 5 and 7; Jn 21:20-25                                      
Next Sunday: Acts 2:1-11; Ps 104:1, 24, 29-30, 
  31, 34; 1 Cor 12:3b-7, 12-13 or  
  Gal 5:16-25; Jn 20:19-23 or  
  Jn 15:26-27; 16:12-15           

 Intentions, Observances, Readings  
Week of May 16, 2021 

Saturday, May 22nd 
4:00pm -    Lector:  Mary Worley 
                 Ministers of Hospitality:  
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz,  
              Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb,  
                      Ramona Bosch 
  

Sunday, May 23rd 
8:30 am -   Lector:  Pam Ostrowski 
         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 

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

Canned Fruit    Jelly    Syrup    Pancake Mix    Frosting 
Hamburger Helper    Chunky Soups    Tuna/Chicken    Juice     
Oatmeal    Sloppy Joe Sauce    Pasta-All Types    Mustard 
Peanut Butter    Spaghetti-O’s    Mac & Cheese    Ketchup 
Canned Pasta    Mashed Potatoes    Toilet Paper     
Spaghetti/Alfredo Sauce    Paper Towel    Brownie Mix     
Cake Mix    Kid friendly cereal    Cleaning Products     
Personal Hygiene   No Lentils please! 

Gospel Meditation ©LPi  
There is always something very tender and heartwarming 
about a kiss.  When someone who loves us offers a kiss, it 
sends a clear message we are valued and special.   
We occupy a unique place in their lives and have a distinct 
purpose.  Kissing celebrates the wonder and beauty of  
human life.  In a very powerful way, we are connected, 
through intimate touch, with another human being.  With the 
incarnation of Christ, God kissed humanity.  God, revealed 
so perfectly in Jesus Christ, showed us we have value and 
are made in God’s image and likeness.  Mortal human  
beings radiate with the presence of God and are worthy 
enough to reveal the intimacy of the Divine Mystery.   
The human race is not simply something God created from a 
distance but something special within which God dwells. 
 

It is no wonder then, why the poor hold such an honored 
place in Jesus’ ministry.  They speak of God’s love and cry 
out for the compassion due them as children of God.   
Justice is about setting relationships right because we are all 
filled with God’s love and have dignity.  The human story is 
understood as a partnership, a true and new covenant,  
celebrating a love relationship between all of creation and 
their Creator.  It is a story that does not end with the Cross or 
even the Resurrection.  The story finds its happy ending in the 
Ascension.  Our human narrative is still evolving and moving 
ever more closely toward that day when all will be one in 
Christ. 
 

Jesus now sits at the right hand of the Father as the Christ of 
God.  In the ascended state, we see what we are all meant 
to become and have before us the transformed life that 
awaits all of creation.  The disciples got a glimpse of what 
this transfiguration would be on the holy mountain and it is an 
essential part of the Good News we are called to proclaim! 
Christ, now ascended to the Father, sets our paths straight 
and gives us a look at what awaits us.  The day-to-day  
challenges of life often find us struggling with our  
incompleteness.  Today’s celebration gives us the strength to 
persevere, knowing we’ll eventually be well.  May our hearts 
be enlightened so we can know this hope and the surpassing 
greatness of Christ’s power! 

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
Why Are We Looking at the Sky? 
Men of Galilee — why are you looking at the sky?  
It seems like a pretty foolish question for the angels to be 
asking the disciples.  Their best friend just flew away in a 
cloud.  I think in that situation, my first reaction would  
probably be to stop and stare, too.  
 

But let’s not forget, the disciples had a lot of work to do.  
A world full of souls to evangelize.  I’ve always been a 
little amused at the thought of the angels shooing them 
down from Mount Olivet.  Get to work!  The kingdom isn’t 
going to build itself!  
 

In our own faith lives, we often find ourselves looking at 
the sky, don’t we?  We’re the faithful, after all.  We have 
seen Christ.  We have accepted him.  We have given  
ourselves to him.  What more do we need to do?  Perhaps 
we excessively dwell on the past, or anxiously anticipate 
the future.  Perhaps we can’t move on from a mistake we 
have made, or we are shying away from a challenge in 
front of us.  We all have our own cloud that has bewitched 
us. 
 

But let’s remember, our faith compels action.  Once again, 
the kingdom isn’t going to build itself. 
 

Why are you looking at the sky?  The work is here.        
The hour is at hand.  A good steward is to be mindful of 
the gift of time.  What’s the mountain you need to climb 
down?  What is the task God is handing you?  For what 
purpose has God placed you here, at this very moment in 
history? 

2021 Catholic Memorial Summer Camps 
Open to All Incoming 1st – 12th Grade Students 
Sports, Arts, Drama, and much more! 
 

Sports 
Bill Young’s Football Camp, Quarterback Summer Camp, 
Summer Strength & Speed Training, Fencing for Beginners, 
Distance Running, The Crusader Way High School Girls 
Rugby, Tag Rugby, Girls’ Volleyball, Boys’ Volleyball, 
Boys Basketball Shooting Camp, Boys Basketball,        
Future Crusader Basketball Camp, Summer Golf Camp 
 

Activities 
Summer Cooking Camp, Top Secret Mission 
 

Fine Arts 
Bookbinding, Photoshop Basics, Build-A-Character,  
Dare To Doodle, Shakespeare Plays, Acting Shakespeare 
 

For Dates, Times, Full Details & to Register go to: 
www.catholicmemorial.net and click on Summer Camps! 



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   Four years ago I wrote of the Ascension for the 
first time: 

“This weekend we celebrate the Ascension of 
Jesus into heaven.  Some of us “old-timers”   
remember when it was Ascension Thursday.” 

With the permission of Rome by 1999 most of 
Canada and United States made the change to 
celebrate Ascension on the 7th Sunday of Easter. 
The change ensured many more Catholics would 
be able to participate in the Ascension service.  
The ecclesiastical provinces of Boston, Hartford, 
New York, Newark, Omaha, and Philadelphia still 
have Ascension on Thursday between the 6th and 
7th Sundays of Easter. 
   The event of the Ascension is by no means     
described in the same way in the Gospels.  
Scholars say Luke’s is the earliest writing and he 
describes it simply: 

“As he blessed them he parted from them and 
was taken up to heaven.” [Luke 24:51] 

Matthew’s Gospel doesn’t really mention an event 
that could be called the moment of Ascension.  
Today’s Gospel of Mark is thought to have been 
altered after the original writing to add the  
Ascension story: 

“So then the Lord Jesus, after he spoke to them, 
was taken up into heaven and took his seat at 
the right hand of God.” [Mark 16:19] 

John’s Gospel doesn’t describe the event of the 
Ascension but in his Gospel, Jesus says three times 
he would ascend into heaven. 
   The very beginning of the Acts of the Apostles is 
the first reading in all three years of the cycle of 
Scripture readings.  It is where it tells of the more 
dramatic image of Jesus actually going up into a 
cloud and then two angels telling the “Men of  
Galilee” went to heaven and will return in the 
same way he went there. 
   Only in Luke’s Gospel and Acts of the Apostles is 
it said the Ascension happened 40 days after the 
Resurrection.  The Church only uniformly decided 
the Feast of the Ascension would be 40 days later 
in the 4th Century. 
   Is it strange this final event in the life of Jesus is 
presented much less dramatically than the  
Transfiguration?  Plus it doesn’t seem certain the 
Ascension was a physical event.  Faith isn’t always 
easy.  In this case how it happened isn’t as  
important as believing Jesus is back with the  
Father and He will return some day.  
   There is so much doubt like; was President  
Kennedy killed by a second shooter and the  
Presidential election results were not true and  
factual.  It is easy to see it is hard to believe in 
God, the Resurrection, Ascension and the true Body 
and Blood in the Eucharist are “real”. 
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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 May 3, 
2021 we have met 81.31% of our goal, $29,318 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:  Mc 16: 15-20 Người ngự bên hữu Đức Chúa Cha 
 

     Lễ Chúa Thăng Thiên không phải là một cuộc chia ly, tiễn đưa Chúa Giêsu vào 
một phương trời xa lạ và cắt đứt tương quan với Ngài. Chúa về trời là để có thể ở lại 
với mọi thời, mọi nơi. Điều duy nhất mất đi là chúng ta không còn có thể thấy, đụng 
chạm, nghe Ngài bằng giác quan tự nhiên. Nhưng chúng ta vẫn có thể gặp gỡ Ngài 
bằng giác quan siêu nhiên của lòng tin. Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy ở cùng anh em 
mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Tin Mừng hôm nay cho thấy các tông đồ có 
cảm nghiệm rằng “Chúa đang làm việc với họ và xác nhận lời họ rao giảng bằng 
những dấu lạ kèm theo” (Mc 16,20). Như thế sự vắng mặt hữu hình của Chúa Giêsu 
không cản trở việc Ngài tiếp tục hiện diện và hoạt động bên họ. Kitô giáo sống còn 
chính là nhờ Chúa Giêsu đang sống và hoạt động nhờ Thánh Thần của Ngài. Được 
tôn vinh trên trời không phải là để làm sứ vụ giữa lòng thế giới. Ngài là Thượng Tế 
cầu bầu cho chúng ta trên trời (Dt 7,25) và không ngừng thu hút, nâng dậy cả nhân 
loại (Ga 12, 32). 
     Mừng lễ Chúa Thăng Thiên là mừng ngày Đức Giêsu được tôn vinh. Có một con 
người mang tên Giêsu nay được hưởng vinh quang và danh dự của Thiên Chúa. Lễ 
Thăng Thiên thực hiện giấc mơ lớn nhất của con người. Tất cả chúng ta đều hy vọng 
được hưởng vinh quang của Thiên Chúa, bên Chúa Giêsu, người Anh Trưởng. Trời là 
đích điểm của đời Kitô hữu. Nhưng trời đã bắt đầu rồi từ khi chúng ta bước vào vũ trụ 
của Chúa Giêsu Kitô, qua đức tin và các bí tích. Nói cho cùng, Kitô hữu chỉ có một 
cuộc đời. Chẳng có cuộc đời nào khác ngoài cuộc đời hiện tại và sẽ gắn liền với ta 
mãi mãi. Trời không khiến ta tránh né bổn phận ở trần gian. Trời không phải là nơi 
đến của một người chỉ biết chăm lo cho ơn cứu độ của mình một cách ích kỷ. Trời 
cũng không chỉ là phần thưởng cho con người, là sự “bù lỗ” cho những khốn khổ ở 
đời, là cớ khiến chúng ta tránh né việc xây dựng trái đất hay phá đổ bất công. 
 
               Trích trong “Niềm Vui Chia Sẻ” 

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

 

Các Ngày Lễ trong Tháng 5 & 6 
 

1. 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) 

2. Chúa Nhật ngày 6 tháng 6: Lễ Mình Máu Thánh Chúa -                 
Các em RLLĐ 

3. Thứ Sáu ngày 11 tháng 6: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu  
4. Chúa Nhật ngày 20 tháng 6: Ngày của Cha (Father’s Day) 

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 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 
 

******************************************** 
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - B 

Ngày 30 tháng 5 năm 2021 (Trắng) 
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Magnificat (5/31) 

 
Đọc Lời Chúa: Ca đoàn Magnificat 
 

Lời Nguyện:  Ca đoàn Magnificat 
 
************************************************** 
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

- B 
Ngày 6 tháng 6 năm 2021 (Trắng) 

Các Em Rước Lễ Lần Đầu 
1st HOLY COMMUNION 

 
Đọc Lời Chúa:  RLLĐ 
 

Lời Nguyện:  RLLĐ 

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 



Mẫu chuyện & suy niệm về sự sống đời sau 
     Có một gia đình kia: chồng là người ngoại đạo. Ông không tin Chúa. Ông còn luôn miệng nhạo báng, khinh miệt những hành vi thờ 
phượng kính mến Chúa. Ngược lại, bà vợ lại rất sùng đạo. Ngày nào bà cũng dắt con đi lễ cầu nguyện. Dù sống giữa hai chiều hướng 
trái ngược đối nghịch nhau, đứa con trai duy nhất của họ vẫn hiếu thảo với bố mẹ. Một hôm em lâm bệnh hiểm nghèo, em hỏi bố rằng: 
“Bố ơi! Trong ít ngày nữa con sẽ không còn sống ở dương gian. Con xin bố dạy con phải tin ai? Theo bố hay theo mẹ? Tin theo bố  thì 
chẳng có thiên đàng, chẳng có Chúa hay có mẹ để được yêu thương ở đời sau! Còn tin theo Mẹ thì có Thiên Chúa là Cha nhân lành. Có 
cõi trời để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa là Cha. Có Đức Mẹ luôn bầu cử chở che?” 
     Người cha quá sững sờ và kinh ngạc. Ông ôm con vào lòng và nói: “Con hãy tin theo Mẹ. Con cưng của cha! Đứa bé liền nói tiếp: 
“Nhưng nếu bố không tin theo Mẹ, thì làm sao con có thể chờ đợi bố ở trên thiên đàng được?”. Trước lời đơn sơ và chân thành của em 
bé, người cha đã không kiềm nổi những giọt nước mắt ứ tràn nơi khoé mắt. Ông đã để những giọt nước mắt xót xa tuôn rơi trên gò má 
già nua của mình. Kể từ ngày đó, người cha đã chọn Chúa là lẽ sống, là Đấng ông tôn thờ. 
      
    Vâng, nếu cuộc đời này sinh ra lớn lên rồi chết đi thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì! 
Con người sinh ra để được sống mãi chứ không phải để nhào lộn trong bể khổ và chết là 
hết kiếp người! Điều quan yếu là chúng ta phải tìm ra lẽ sống, và cùng đích đời người là 
gì? Sống để làm gì? Và chết rồi đi đâu? Đó là những vấn đề làm nên nhân cách con 
người. Chúng ta chọn cách sống nào cũng tuỳ thuộc vào việc chúng ta hiểu ý nghĩa và 
cùng đích đời người ra sao? 
     Chúa Giêsu trong tư cách một con người trần thế. Ngài đã sống cả cuộc đời để tôn 
vinh Thiên Chúa Cha trong việc phục vụ tha nhân. Ngài đến trần gian để thi hành thánh 
ý Chúa Cha. Thánh ý đó Ngài đã thực thi trọn vẹn cho dù phải trả giá bằng cả mạng 
sống, miễn sao cho ý Chúa Cha được thực hiện, cho danh Cha được cả sáng, cho Nước 
Cha mau hiển trị. 
     Là người ky-tô hữu chúng ta được mời gọi bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi. 
Đó là con đường đi tìm thánh ý Chúa và thực thi cho đến hơi thở cuối cùng. Đó không 
phải là con đường trải thảm rộng thênh thang, mà là con đường hẹp, đầy chông gai giăng 
kín hành trình. Đó là con đường từ bỏ, đường thập giá, đường hiến tế đẫm máu trên đỉnh 
đồi Cal-vê. 
     Hôm nay Chúa về trời, Ngài vẫn mang theo dấu vết của thương tích, của thương đau, 
của sự chống đối, xỉ nhục, đòn roi mà Ngài đã từng trải qua… Ngài đã mang theo tất cả 
những giai đoạn đau thương đẫm máu đó, như dấu tích cho lời xin vâng trọn vẹn theo 
thánh ý Chúa Cha. Nay, Ngài cũng muốn tất cả chúng ta hãy đi con đường này để tiến về 
trời cao. Đó là con đường làm chứng nhân cho Tin mừng của Chúa bằng chính đời sống 
tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Một cuộc đời làm chứng không nhất thiết phải đổ máu nhưng quan yếu là phải thể hiện tình 
yêu bằng những nghĩa cử cụ thể trong lời nói, trong việc làm luôn bao dung, kính trọng, bác ái và công bình. Một cuộc đời làm chứng 
không nhất thiết phải có một bản án để người ta thoá mạ, tay chay, nhưng chỉ cần biết hy sinh từ bỏ ý riêng của mình trong từng giây, 
từng phút để thánh ý Chúa luôn được thi hành trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 
     Hôm nay mừng Chúa về trời, chúng ta cũng nghe vang vọng đâu đây lời mời gọi thiết tha của Thầy Chí Thánh Giêsu: “anh em hãy 
làm chứng nhân cho Thầy. Khởi từ Giê-ru-sa-lem cho đến tận cùng thế giới”. Xin cho mỗi người chúng ta đang khi hướng lòng về trời 
cao cũng biết chu toàn sứ vụ trần thế trong niềm hân hoan để: “Ra đi tay ôm bó lúa đi gieo – Ngày trở về, miệng reo vang câu hát mừng”. 
Amen. 
                                        Tác giả: Lm Giuse Tạ Duy Tuyền 
 

*************************************************************************************************************************************** 
     Thời Trung cổ, có hai tu sĩ tình cờ đọc thấy trong một cuốn sách cổ 
chép rằng: ở tận cùng trái đất sẽ có một nơi mà trời đất gặp nhau. Họ 
quyết định ra đi tìm cho bằng được điểm gặp nhau ấy và thề quyết sẽ 
không trở về nhà nếu không tìm ra nơi ấy, vì họ đã đọc được trong 
quyển sách cổ rằng tại điểm giao nhau giữa trời và đất, một cánh cửa 
sẽ mở ra và họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa tỏ tường. Họ vượt thác băng 
rừng, không quản ngại hy sinh. Cuối cùng thì họ cũng đứng trước giao 
điểm ấy. Với tất cả xúc động, họ đưa tay gõ vào cánh cửa hẹn hò, cánh 
cửa mở ra và họ bỡ ngỡ nhận ra đó chính là căn phòng của mình. Họ 
chợt hiểu rằng nơi gặp gỡ giữa trời và đất, nơi hẹn hò giữa Thiên Chúa 
và con người không gì khác hơn là chính cuộc sống hằng ngày của họ. 
      
     Chúa Giêsu “được rước lên trời”: đó là một lối nói của Kinh Thánh 
nhằm diễn tả việc Chúa Phục Sinh từ giã trần gian để về cùng Thiên 
Chúa Cha. Ngài từ Cha mà đến và nay trở về với Cha. “Không ai đã lên 
trời, ngoại trừ Con Người, Đấng đã-từ-trời xuống” (Ga 3,13). Câu 
chuyện Chúa lên trời được sách Công vụ Tông đồ kể lại ở bài đọc 1 
hôm nay là một kiểu nói bình dân để diễn tả một mầu nhiệm của Chúa 
Kitô Phục Sinh: ngay sau khi được Phục Sinh, nhân tính của Chúa 

Giêsu đã được tôn vinh rồi, hay nói cách khác, đã được vào trong vinh quang. Tuy vậy vinh quang này vẫn còn bị che khuất. Chúa Phục 
Sinh hiện ra cho các môn đệ dưới dáng dấp của một người bình thường. Lần hiện ra cuối cùng của Chúa Giêsu đánh dấu một bước 
chuyển mới. Từ này nhân tính của Ngài được đưa vào trong vinh quang Chúa Cha, được đặt ngồi bên hữu Chúa Cha. 
 

                 Trích trong “Niềm Vui Chia Sẻ”   
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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

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 
ad today! jtallman@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2456


