
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 Monday and Thursday 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 – Second graders prepare the 
entire year to receive their First Eucharist in 
spring.  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  
 

Deacon 
Dn. Linh Bruno Nguyen and  
Dn. 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 
Freda Barkley ........................................................ 414-209-7682  

We are now St. Martin of 
Tours, click the Facebook 
link on the parish website. 

Parish Stewardship of Treasure  
 

 

       Weekly        Weekly           YTD    YTD 
      Income         Budget           Actuals        Budget 
Correction to R/M/Energy for June 21, 2020 
       $       517     $        582     $  34,744     $  34,303 
 

Due to an early publication deadline for the 4th of July, 
stewardship numbers for June 28 will be in the July 12 

bulletin. 

Providing Emergency Needs  
Thanks to your generosity, the Archdiocese of Milwaukee Coronavirus 
Emergency Fund is providing emergency needs to local families  
including food, personal care items, rent assistance and job referral  
services.  This past month, 22 grants have been distributed to our  
parishes, St. Vincent de Paul chapters and local Catholic programs.  If 
you can, please consider a donation now to help alleviate the growing 
financial hardship caused by the pandemic in our area at  
archmil.org/Giving. 

St. Martin of Tours is Hosting 
a Blood Drive 
8/10/2020, 2-6:30pm 
Our blood drive goal is to get 36 blood 
procedures.  Every day, Versiti Blood 
Center of Wisconsin needs to see at least 800 donors to meet the  
demands of our hospitals.  We have no one to organize this drive, to 
schedule an appointment go online:  
https://donate.wisconsin.versiti.org/donor/schedules/
drive_schedule/198250  
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 Intentions, Observances, Readings  
Week of July 5, 2020 

Mary Balthazor; Bill Blaser; Martha Boehme; 
Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Kathy David; 

Gloria Dominiak; Pat Friedewald; Philip Glass; Jan Grant; 
Joseph Heil; Tony Ingrilli; Nick Ioder; James Kobza;  
Karen Rueth; Diane Schauer; Dn. Charles Schneider;  

Don and Mary Thompson; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
    8:30 am † Beaudry Family - Family & Friends  
  10:30 am † Dorothy Bosch - Ruth Perry     
Monday † Virginia Wojciechowski - Family  
Tuesday    Ann Marie Wick -  
        Chiapete Family  
Wednesday † Wayne & Yvonne Finley -  
    Family & Friends 
Thursday † Cassondra Gresl -  
    Staskiewicz Family 

Friday  † James Carey - Family  

Saturday † Aloysius Dolata - Family     
Next Sunday 
   8:30 am    All Parishioners Living & Dead  
 10:30 am † Kathy Rozewicz - Husband 
 

Observances  
Sunday:  Fourteenth Sunday in Ordinary Time 
Monday: St. Maria Goretti, Virgin and Martyr   
Tuesday:  
Wednesday: 
Thursday: St. Augustine Zhao Rong, Priest, and 
  Companions, Martyrs   
Friday:   
Saturday: St. Benedict, Abbot  
Next Sunday: Fifteenth Sunday in Ordinary Time 
   

Readings  
Sunday:  Zec 9:9-10; Ps 145:1-2, 8-9, 10-11, 
  13-14; Rom 8:9, 11-13;  
  Mt 11:25-30  
Monday: Hos 2:16, 17b-18, 21-22;  
  Ps 145:2-3, 4-5, 6-7, 8-9;  
  Mt 9:18-26    
Tuesday: Hos 8:4-7, 11-13; Ps 115:3-4, 5-6, 
  7ab-8, 9-10; Mt 9:32-38     
Wednesday: Hos 10:1-3, 7-8, 12; Ps 105:2-3,  
  4-5, 6-7; Mt 10:1-7    
Thursday: Hos 11:1-4, 8e-9; Ps 80:2ac and 
  3b, 15-16; Mt 10:7-15     
Friday:  Hos 14:2-10; Ps 51:3-4, 8-9,  
  12-13, 14 and 17; Mt 10:16-23     
Saturday: Is 6:1-8; Ps 93:1ab, 1cd-2, 5;  
  Mt 10:24-33     
Next Sunday: Is 55:10-11; Ps 65:10, 11, 12-13, 
  14; Rom 8:18-23; Mt 13:1-23 or 
  13:1-9  

Saturday, July 11th 
4:00pm -    Lector:  Mary Worley 
                 Ministers of Hospitality:  
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Kathy David, 
              John & Diane Winkowski 
  

Sunday, July 12th 
8:30 am -   Lector:  Mark Schlachter 
         Ministers of Hospitality: 
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz, Rick Chiapete, 
              Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb,  
              Ramona Bosch  
 

10:30 am - Lector:  Pat Boyer 
         Ministers of Hospitality: 
              Bill Serchen, Lynette Blaser, Rick Slama,  
              Dave Goehring  

Daily Mass  
We have resumed daily mass two days per week - 
8:30am on Monday and Thursday in Church   

Parish Calendar  
Follow the calendar on the parish website.  
We keep it as current as possible.   



Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver 
If you Google Search recommendations on how to raise 
generous children, almost every list of ideas begins with — 
or at least contains — the directive for adults to be good 
models of generosity themselves.  Our children learn from 
our actions much more than from our words.  Of course, 
when I think back over the years while my children were 
growing up, I think I may have learned as much from them 
as they learned from me.  There is a time between early 
childhood and middle school where a child seems to be   
freer to give and share than any other time in life.  It is 
around the age of First Communion when the cries of “mine” 
turn to laughter and smiles, and the urge to be part of 
something bigger than oneself leads to sharing.  Before you 
know it, the child hits the pre-teen years, and once again, he 
or she becomes the center of the universe. 
 

I believe the previous paragraph is all true, however, the 
stages described seem to repeat themselves throughout 
adulthood.  Don’t you agree?  Sometimes we fall into seeing 
ourselves as the center of the universe, or we become  
consumed by our state in life or with what we have         
acquired.  Also, we at times are generous and loving  
people.  It is sin that draws us back into ourselves and away 
from any meaningful life of stewardship and generosity.  To 
be freed for love, we need role models to help us see what 
really matters.  We need to reflect on the example of many 
of our brothers and sisters in Christ.  And, yes, we need to 
look to children who may be at the point in their lives where 
sharing is fun, and love is something in abundance.  

Gospel Meditation ©LPi  
We are all familiar with the refrain, “You have put on Christ. 
In him you have been baptized.  Alleluia, alleluia!”  In  
Baptism, we “put on” Christ.  In putting on Christ, we put on 
all Christ is and represents:  hope, faith, and love.  We are 
no longer bound to the sins and failures of the flesh, that part 
of us that resists God and relies exclusively on human means. 
It also means we are not in debt to our past, complete with 
its sins, failures, regrets, fears, and unfulfilled dreams.  There 
is always hope.  In putting on Christ, we put on God’s vision 
for the world, for all of His children and for us.  We have 
been given a road map to guide our paths and a blueprint 
to follow for our life’s journey. 
 

There is no need for regret, and we are not tethered to our 
past.  Is there anything in your past you regret?  Any decision 
or memory that continues to haunt you?  We have all made 
mistakes, and we have this uncanny ability to continue  
beating ourselves up over things we can no longer do  
anything about, except learn from them.  To put on Christ 
means I can now bring God’s unconditional love to my hurtful 
memories and sinful choices.  With each new moment and 
every new choice, I can start clean and live in freedom. 
 

Imagine adults when the disciples were preaching and  
baptizing.  They came to baptism not really knowing who 
they were, with pasts that were broken, seeking to live the 
joy of the Gospel they heard spoken to them and wanting 
the love they saw witnessed in the lives of those who  
believed.  What tremendous celebrations their baptisms must 
have been!  They could now have the support of a  
community, full participation in the sacraments of the church, 
focus for their disordered lives, consolation, healing, and an 
understanding of what life is really all about. 
 

Our lives are meant to be celebrations of the Spirit we have 
received in Baptism.  How does that joy get expressed in 
and through you?  When we truly understand we have put on 
Christ, our burdens can become much lighter.  It is odd so 
many Christians look like they are carrying the weight of the 
world on their shoulders.  Wouldn’t it be wonderful if those 
weights could be lifted and joy experienced!  

Food Pantry 

The pantry is located in the school building and open every 
Tuesday from 10am-noon for pick-up or donation drop off.  
Donations can also be dropped in the blue bins by the 
school doors.  We currently are not accepting clothing until 
further notice.  Questions, call Barbee, 414-209-7674. 
 

Jelly    Oil    Syrup    Pancake Mix    Hamburger Helper     
Chunky Soups    Instant Rice    Pasta-All Types    Juice 
Spaghetti-O’s    Spaghetti/Alfredo  Sauce    Gravy 
Ketchup/Mustard/Relish    Mashed Potatoes    Frosting 
Canned Fruit-All Types    Brownie/Cake Mix    Sugar    
Stuffing    Toilet Paper    Cleaning Products    Paper Towel 
Personal Hygiene 
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The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

2020 Calendar Raffle drawings on: 
  06/22 - Susan Shefchik - $100 
  06/24 - Lori Bovin - $25 
  06/26 - Doug Hennagir - $25 

   Today I opened the July copy of my daily  
prayer book, GIVE US THIS DAY.  Just in time you 
might be thinking.  But as I write, today is June 25.  
Because of bulletin deadlines I write my column at 
least 10 days before Sundays.   
   Yesterday was the 4th of July, Independence 
Day in the U.S.A.  Before checking today’s  
readings, I wondered what GIVE US THIS DAY 
had for readings, articles, and prayers for our 
National Holiday.  For the 4th of July optional 
readings were listed.  This made me curious and I 
checked the U.S. Catholic Bishops website 
www.usccb.org to see what readings were listed 
there.  The Bishops website had different readings 
for the 4th of July.  So next I Googled “Liturgical 
Calendar 2020 USCCB” for the July 4th readings.  
It said:  

“or, for Independence Day, any readings from the 
Lectionary for Mass (vol. IV), the Mass “For the 
Country or a City,” nos. 882-886, or “For Peace 
and Justice,” nos. 887-891”  

   It is good to be aware the Church gives options 
for some days as to what readings can be used.  
Believe me, our lectors/readers sometimes find this 
to be a challenge to prepare their proclaiming of 
the Word.  I hope you are curious what GIVE US 
THIS DAY gave for readings on the 4th of July.  
Go to www.giveusthisday.org and click on  
DIGITAL.  Find the date and “Content type” of 
“Mass”. 
    Another find in July’s GIVE US THIS DAY was 
the “Blessing of Those Who Are Homebound”:   

Lord, our God, you have given these your   
faithful the grace to maintain their hope in you 
through all life’s changes and to taste and see 
your goodness.  We bless you for the gifts you 
have showered on them.  We ask that they may 
find joy in renewed strength of spirit, that they 
may have good health, and that they may inspire 
us by the example of their serene way of life. 

It seemed especially poignant because a lot of us 
ended up homebound during the Covid-19  
pandemic.  This also made me think about how 
some people at Sunday Mass have a pyx to take 
Communion to the homebound.  The celebrant says 
a prayer before the end of Mass for these  
ministers.  Alas, with the return of public yet  
optional Sunday Mass this isn’t happening.  The 
Archdiocese posted strict special instructions for 
taking Communion to the homebound during a 
pandemic: 
     https://www.archmil.org/ArchMil/attachments/   
     Communion-Visits.pdf 
   There are excellent articles to share later in the 
July issue of GIVE US THIS DAY. 

The Catholic Comeback  
For complete details about the Catholic Comeback for the Milwaukee 
Archdiocese go to the parish website and click the link to the  
Archdiocese or go directly to archmil.org.  Current Status - Phase I.  
 
Pastoral Council and Trustee - Secretary 
This year we have three members of the parish council who’s terms are  
expiring, including the two year term of the trustee-secretary.   
Elections will be in the future but we ask you to begin prayerfully  
considering becoming a member of the council or trustee.  You can find  
nomination forms on the parish website and submit them at any time.  
 
Milwaukee Chapter of the Christ Child Society 
Attention knitters, sewers, crocheters!  Each year, Christ Child Society 
provides some 2,000 layette sets to mothers in need.  Consider making 
a quilt or afghan, sweater set, receiving blanket, socks, blanket sleeper, 
infant cap, or sleep and play outfit.  Contact parish and CCS members 
Patrice Sisulak, 414-405-9402 or Barbara Lauby, 414-427-6341 for 
more information. 

On vacation?  
Flocknote will deliver the bulletin 

and more to your inbox! 
 

Go to “stmoftours.org” click on 
“Flocknote” for details and sign-up 
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LỜI CHÚA:   Mt 11: 25-30            
Hãy Khiêm Nhường! 
 

     Cuộc đời Chúa Giêsu là 
một cuộc đời khiêm nhường. 
Từ trời cao Người đã hạ mình 
xuống thế. Từ thân phận là 
Thiên Chúa Người đã hạ mình 
xuống làm một người bình 
thường. Là thánh thiện vô 
cùng, Người đã tự nhận lấy 
thân phận tội đồ. Là Đấng 
hằng sống, Người đã tự 
nguyện chết đi. Suốt cuộc đời, 
Người đã không ngừng cúi 
xuống những thân phận tăm 
tối, nghèo hèn, tội lỗi, bị loại 
trừ. Và một cử chỉ không thể 
nào quên là trong bữa tiệc ly, 
Người đã quỳ xuống rửa chân 
cho các môn đệ. Người đã hạ 
mình xuống tận cùng, không 
còn có thể xuống hơn được 
nữa. 
     Những ai kiêu căng tìm nâng mình lên sẽ chẳng bao giờ gặp được Chúa. 
Thiên Chúa khiêm nhường nên chỉ ai khiêm nhường nhỏ bé mới gặp được 
Người. 
     Hôm nay Chúa Giêsu tha thiết mời gọi: "Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành 
và khiêm nhường trong lòng". Hãy học với Thầy Giêsu. Hãy bước theo Thầy 
Giêsu xuống những bậc thang khiêm nhường thẳm sâu. Ở bậc thang cuối 
cùng, Thiên Chúa đang chờ đợi ta, ta sẽ gặp được Người. Ta sẽ kết hiệp với 
Người. Ta sẽ rũ sạch mọi vất vả lo âu. Ta sẽ được bình an. 
 

Trích suy niệm của Đức TGM Ngô Quang Kiệt       
 ***************************************************************************  

 

CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 7 & THÁNG 8, 2020 
 

1. Thứ Hai ngày 6 tháng 7:  Thánh Mar ia Goretti (Lễ Nhớ) 
2. Thứ Tư ngày 22 tháng 7:  Thánh Mar ia Madalena (lễ Nhớ) 
3. Thứ Bảy ngày 25 tháng 7:  Thánh Ga-cô-bê Tông Đồ (Lễ Kính) 
4. Thứ Tư ngày 29 tháng 7:  Thánh Matta (Lễ Nhớ) 
5. Thứ Sáu ngày 31 tháng 7:  Thánh Inhaxio Loyola (Lễ Nhớ) 
6. Thứ Ba ngày 4 tháng 8:  Thánh Gioan Vianney (Lễ Nhớ) 
7. Thứ Năm ngày 6 tháng 8:  Lễ Chúa Hiển Dung (Lễ Kính) 
8. Thứ Bảy ngày 8 tháng 8:  Thánh Đa-Minh (Lễ Nhớ) 
9. Thứ Hai ngày 10 tháng 8:  Thánh Lô-ren-zô  Tử đạo (Lễ Kính) 
10. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8:  Thánh Maximilian Kolbe (Lễ Nhớ) 
11. Thứ Bảy ngày 15 tháng 8:  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ Trọng) 
12. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8:  Đức Mar ia Nữ Vương (Lễ Nhớ) 
13. Thứ Hai ngày 24 tháng 8:  Thánh Bartholomeo Tông Đồ (Lễ Kính) 
14. Thứ Năm ngày 27 tháng 8:  Thánh Mô-ni-ca (Lễ Nhớ) 
15. Thứ Sáu ngày 28 tháng 8:  Thánh Augustino (Lễ Nhớ) 
16.  Thứ Bảy ngày 29 tháng 8:  Thánh Gioan Tẩy Giả bị Trảm Quyết (Lễ Nhớ)  

Ý cầu nguyện tháng 7 của ĐTC 
 

Chúng ta cầu nguyện cho các gia 
đình ngày nay được song hành với 

tình yêu, sự tôn trọng và hướng dẫn.  

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

Chúa Nhật XIV Thường Niên A 
Ngày 5 tháng 7 năm 2020 (xanh) 

 

Thừa Tác Viên: Đinh T. Công, Lê Sơn,  
  Trần M Tâm,  
  Phạm Thanh Sơn,  
  Đặng Đào, Nguyễn Thị Cúc  
 

Giúp Lễ 4: Phan Tú, Đinh Er ic,  
                              Nguyễn Kimty,  
  Nguyễn Eden  
 

Đọc Lời Chúa:    HCBM 
 

Lời Nguyện:        HCBM 
 

Dâng lễ vật:  
 
******************************************** 

Chúa Nhật XV Thường Niên A 
Ngày 12 tháng 7 năm 2020 (xanh) 

 

Thừa Tác Viên: Bùi Hiệp, Lê Toàn,  
  Đinh T. Công,  
  Nguyễn H. Vân,  
  Nguyễn Lệ Khanh,  
  Nguyễn Bảo Hương  
 

Giúp Lễ 1: Nguyễn Ái, Nguyễn Nhân, 
  Trần Thùy Trinh,  
  Nguyễn Mai    
 

Đọc Lời Chúa:  anh Nguyễn Tiến, chị Thu 
 

Lời Nguyện:      chị Lê Oanh 
 

Dâng lễ vật:  
 
******************************************** 

Liên lạc Cha QN, HĐMV & các Trưởng Ban: 
 

 - Cha Quang Trần (Lm. QN)…......414-209-7676  
 - Anh Trí Lê (Chủ tịch) ………….414-416-6679 
 - Anh Quang Đinh (Phó nội vụ).....414-530-6642 
 - Anh Tiến Phạm (Phó ngoại vụ) ...414-217-2227 
 - Chị Lan Đặng (Thư ký)…………262-617-6510 
 - Chị Điệp Võ (Thủ quỹ)………... 262-366-8315 
 - Chị Yến (Hội CBMCG)……..….414-416-6672 
 - Chị Trang (Ban Phung Vụ) ….....414-510-9074 
 - Chị Hồng (Ca đoàn Lavang).…...414-768-1908 
 - Chị Hương (Ban Việt Ngữ)….....414-630-2339 
 - Anh Kỳ (Ban Trật Tự)……….....414-243-9236 
 - Chị Thanh (C.đoàn Magnificat)...262-271-6475 
 - Trưởng Toàn (Đoàn TNTT)….....336-383-2169 
 - Anh Tiến (Hội Phụ Huynh)……..203-560-8455 
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Câu Chuyện Trong Tuần:  Khiêm Nhường 
 

 BÀ LÀ AI? 
  Trong cơn hôn mê, một người đàn bà nọ thấy mình bị đưa ra trước toà Chúa. 
    Có tiếng hỏi bà: 
      - Bà kia, bà là ai? 
        Người đàn bà đáp: 
      - Thưa, con là vợ của ông thị trưởng. 
        Nhưng tiếng ấy lại nghiêm nghị hơn: 
      - Ta không hỏi ngươi là vợ của ai, Ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi? 
        Người đàn bà vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu hỏi. Bà tiếp tục thưa: bà là mẹ của bốn đứa con, bà là giáo viên... Nhưng 
lần ào tiếng nói cũng vẫn hỏi lại: 
      - Ta không hỏi ngươi làm nghề gì, Ta chỉ muốn biết ngươi là ai mà thôi. 
        Nghe đến đây người đàn bà liền thưa: 
      - Con là một Kitô  hữu. 
        Tiếng nói lại tỏ dấu bất bình và hỏi  tiếp: 
      - Ta không hỏi ngươi có đạo hay không có đạo, hoặc theo đạo nào, Ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi? 
        Người đàn bà làm một cố gắng cuối cùng, bà trình bày như sau: 
      - Thưa, con là người đi lễ mỗi ngày và luôn giúp đỡ những người thiếu thốn. Tiếng nói lại càng bất bình hơn nữa: 
      - Ta không hỏi ngươi đã làm gì, Ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi 
        Người đàn bà chợt hiểu được ý nghĩa của câu hỏi. 
        Sau cơn bệnh trầm kha, bà quyết tâm trả lời cho bằng được câu hỏi ấy. Và điều đó đã làm cho bà thay đổi hoàn toàn cuộc 
sống. 
        Để trả lời câu hỏi trên đây, có lẽ chúng ta phải thưa bằng chính lời của Chúa Giêsu, Ngài nói về một đầy tớ phải làm việc 
quần quật suốt ngày, rồi chiều về còn phải hầu hạ chủ mình. 
        Chúa Giêsu nói như sau: “các con cũng thế, sau khi đã làm hết tất cả những gì mình phải làm, các con hãy nói: 
        Chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng”. 
        Tương quan giữa con người và Thiên Chúa là một tương quan nhưng không." 

 
 

DÒNG NƯỚC 
      Lão tử vốn là người rất nổi tiếng và được coi như là hoàng tử của những nhà tu đức bên Tàu từ nhiều thế kỷ trước Chúa Giáng 
Sinh . Một hôm, sau khi mỏi mệt đi đường xa. Lão Tử cùng đồ đệ ngồi nghỉ chân bên một hồ nước trong mát. Sau khi đã xuống hồ 
tắm rửa thoải mái, họ lên bờ ngồi, yên lặng nhìn cảnh vật phản chiếu trên mặt họ. Một lúc sau, Lão Tử bình thản và với giọng tiên 
tri cất tiếng dạy các đồ đệ: 
     Lòng tốt của các con hãy nên như dòng nước mát kia. Ai lại không hiểu biết nước cần thiết đến mức nào và được sử dụng bằng 
ngàn cách: Nước không bận tâm chiến đấu để giữ vững hình dạng của mình, nhưng lại hiền hoà thay hình đổi dạng tuỳ theo vật 
chứa nước: vật dài, cong, xấu xí hay đẹp. Nước cũng không hề giận dữ hay phải đối ai cả. Nước sông chảy không đập cũng không 
chống lại những chướng ngại vật dọc theo dòng, nhưng nước uốn mình để chảy theo những nơi đất mềm đưa ra tới biển. Nước 
không dừng lại ở nơi cao, nhưng sung sướng chay xuống những nơi thấp, xuống sâu, càng sâu mãi hơn để đem lại phì nhiêu cho 
đồng cỏ trù phú. Nước rất khiêm tốn: bốc hơi dưới ánh mặt trời và bay bổng trên trời cao như người con ngoan luôn hướng mắt 
nhìn về cha mình. 
     Và sau cùng, Lão Tử kết luận: Vậy lòng tốt của chúng con cũng phải trở nên trong sáng và vô vị lợi như nước trong hồ này. 
Các con cũng đừng quên rằng: con người, bản tính vốn yếu đuối hơn là xấu bụng, vốn nghèo hèn hơn là quỷ quyệt. Như nước 
trong mát giải khát mọi loài và làm tươi tốt mọi loài không trừ ai, cũng vậy, các con hãy đối xử tốt, nhân từ và khoan dung với hết 
mọi người, mọi tạo vật, đừng kỳ thị một ai." 
 

BÀI HỌC KHIÊM TỐN 
 

     Trần Ngiêu Tử làm quan Tiết độ sứ đời Tống là người tài bắn, thiên hạ khen phục, Nghiêu Tử cũng lấy làm kiêu căng tự đắc. 
Nghiêu Tử thường bắn ở trong vườn nhà mình. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy Nghiêu Tử bắn, đặt gánh xuống, 

ngấp nghé đứng xem. Ông lão thấy Nghiêu Tử bắn mười phát trúng bảy, tám, thì hơi gật gù và mỉm miệng cười. 
Nghiêu Tử thấy thế, gọi vào bảo: 
- Nhà ngươi cũng biết bắn chứ, ngươi cười ta bắn không được có phải không? 
Ông lão đáp: 
- Giỏi gì đâu, chẳng là quen tay đấy thôi. 
Nghiêu Tử giận quá, nói: 
- A, nhà ngươi khinh ta bắn không giỏi phải không? 
Ông lão bán dầu đáp: 
- Khinh hay không ngài cứ xem tôi rót đầu đây thì biết! 
Nói xong, ông lão lấy một cái bầu đặt xuống đất, trên miệng bầu để một đồng tiền rồi từ từ rót dầu qua lỗ mà không nhiễu 

một tí dầu nào ra lỗ đồng tiền cả. 
Rót đoạn, ông lão ngẩng lên nhìn Nghiêu Tử: 
- Như tôi đây cũng chẳng giỏi gì đâu chẳng là quen tay đấy! Nghiêu Tử cười, khen phải và từ đó không lên mặt là tay bắn 

giỏi nữa." 
Sưu tầm  
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ON TARGET
FOR FURNACE
& A/C REPAIR

Licensed & Insured • Residential • Commercial
Forced Air • Hot Water Heat • Gas • Oil • All Makes & Models

Steve Boehme, Parish Member    (414) 758-0781 • www.arrowhvacllc.com
Annual Check Ups Can Save Money, Schedule Yours Today!

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

Air Conditioning & Duct Cleaning
Installation and  Service

414-764-4700 Oak Creek 
262-534-5568 Waterford

5133 S. 108th St.
414-425-1010 Hales Corners

open Monday - saturday 6aM -9pM

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

Southpointe Healthcare Center
Skilled Nursing - Rehabilitation - Long Term Care
4500 West Loomis Road • Greenfield, WI 53220

414-325-5300

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

CLASSES IN JAZZ, 
TAP, BALLET AND MORE!

Beginner to AdvAnced
Preschool to Adult

Dance Supplies Available
SANDRA YOUNG
Director & Choreographer

181 W. Marquette Ave.• Oak Creek   
414-768-9876 www.youngdance.biz

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


