
Ministry of the Priests of the Sacred Heart (SCJ) 
7963 S 116TH STREET · FRANKLIN, WI 53132  

414-425-1114 · Fax 414-425-2527 
www.stmoftours.org  

Email: parish@stmoftours.org 
 

Mass time: 
Daily - 8:30am in Church 

Tudor Oaks - No Mass until further notice  
  Saturday - 4pm;  

Sunday - 8:30 & 10:30am - English; 12:30pm - Vietnamese 
Holy Days - 8:30am - English; 6:30pm - Bilingual 

Our Mission Statement 
 

St. Martin of Tours Parish strives to be  
a vibrant, welcoming Roman Catholic 

Community, and to accept the call and 
challenge of Jesus through the guidance 

of the Holy Spirit. 
 

We commit ourselves to the Word of 
God through Eucharistic worship,  
lifelong Catholic education and  

formation, and works of justice and 
stewardship.   

 

We further strive to follow the example 
of our patron saint, Martin of Tours, to 
proclaim the Kingdom of God through 
generosity, love, and service to one  

another and our neighbors. 
 

Welcome to  
St. Martin of Tours Parish 

 

We are happy you decided to worship 
with us.  If you are visiting just for 

today, we pray God will be with you 
on your journey.  If you are seeking a 
church home, we would be happy to 

welcome you into our parish community.  
If you are interested in joining our  

parish family, please call the  
parish office. 
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Baptism – Three month preparation for children 
of registered parishioners.  Adults are asked to 
complete the RCIA. 
 

First Eucharist – 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. 

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  

Parish Stewardship of Treasure  
July 12, 2020 

 
 

       Weekly        Weekly           YTD    YTD 
      Income         Budget           Actuals        Budget 
Envelope   $    8,866     $   13,735     $  20,445     $  27,470 
Plate    $           0           0                  0                  0 
Children’s Plate   $           0           0                  0            0 
R/M/Energy   $       713     $        845     $    1,214     $    1,690 
Total     $    9,579     $   14,580     $  21,659     $  29,160 
 

HOTROD   $    1,082     $   2,390       $    3,904     $    4,780   
Those in Need    $       421             0           $       626           0 
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 Intentions, Observances, Readings  
Week of July 19, 2020 

Mary Balthazor; Bill Blaser; Martha Boehme; 
Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Kathy David; Gloria Dominiak; Pat 
Friedewald; Philip Glass; Jan Grant; Joseph Heil; Linda Henschel; 

Tony Ingrilli; Nick Ioder;  
James Kobza; Karen Rueth; Diane Schauer;  

Dn. Charles Schneider; Don and Mary Thompson; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
    8:30 am † Angeline Beaudry - Gary & Patti Pluta  
  10:30 am    All Parishioners Living & Dead  
Monday † Mary Wishmann -  
   Tom & Leona Kuehn 
Tuesday † Virginia Wojciechowski - Family  
Wednesday † Wayne & Yvonne Finley -  
   Family & Friends 
Thursday † James Kallas -  
   John & Mary McGinnis 

Friday  † Grace Bilicki - Family  

Saturday    All Parishioners Living & Dead  
Next Sunday 
   8:30 am † Beaudry Family - Family & Friends 
 10:30 am † Wayne & Yvonne Finley -  
   Family & Friends 
 

Observances  
Sunday:  Sixteenth Sunday in Ordinary Time 
Monday: St. Apollinaris, Bishop and Martyr  
Tuesday: St. Lawrence of Brindisi,  
     Priest and Doctor of the Church  
Wednesday: St. Mary Magdalene  
Thursday: St. Bridget, Religious   
Friday:  St. Sharbel Makhlūf, Priest  
Saturday: St. James, Apostle  
Next Sunday: Seventeenth Sunday in  
   Ordinary Time 
   

Readings  
Sunday:  Wis 12:13, 16-19; Ps 86:5-6, 9-10, 
  15-16; Rom 8:26-27;  
  Mt 13:24-43 or 13:24-30  
Monday: Mi 6:1-4, 6-8; Ps 50:5-6, 8-9,  
  16bc-17, 21 and 23; Mt 12:38-42     
Tuesday: Mi 7:14-15, 18-20;  
  Ps 85:2-4, 5-6, 7-8; Mt 12:46-50      
Wednesday: Sg 3:1-4b or 2 Cor 5:14-17;  
  Ps 63:2, 3-4, 5-6, 8-9;  
  Jn 20:1-2, 11-18     
Thursday: Jer 2:1-3, 7-8, 12-13; Ps 36:6-7ab, 
  8-9, 10-11; Mt 13:10-17      
Friday:  Jer 3:14-17; Jer 31:10, 11-12abcd, 
  13; Mt 13:18-23      
Saturday: 2 Cor 4:7-15; Ps 126:1bc-2ab,  
  2cd-3, 4-5, 6; Mt 20:20-28      
Next Sunday: 1 Kgs 3:5, 7-12; Ps 119:57, 72,  
  76-77, 127-128, 129-130;  
  Rom 8:28-30; Mt 13:44-52 or  
  13:44-46  

Saturday, July 25th 
4:00pm -    Lector:  Michele Liederbach 
                 Ministers of Hospitality:  
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Kathy David, 
              John & Diane Winkowski 
  

Sunday, July 26th 
8:30 am -   Lector:  Jennifer Moscatello 
         Ministers of Hospitality: 
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz, Rick Chiapete, 
              Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb,  
              Ramona Bosch  
 

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

Daily Mass - Resumed  
Join us at 8:30am in Church.    

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your  

prayers 
Janet LaCombe 

Wedding Banns 
II 

  Heather Zimmer and Scott Skowronski 
I 

Ngan Le and Tam Nguyen 

Baptisms - July 2020 
  Anthony Dang 

Isobel Rose St. Ledger 



Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver 
A friend recently confided in me that although he prayed 
frequently each day and was involved heavily in his parish, 
he did not sense much fruit coming from it all and was left 
feeling unsatisfied.  I assured him he was not alone.  I told 
him of a deceased pastor of mine who had spoken  
frequently about being in this type of situation.  Even as a 
priest, he knew all too well of how we can feel like we are 
simply going through the motions.  It is precisely at those 
times that continuing to pray and practicing good  
stewardship is most important, because it would be easier to 
simply take a break and risk never coming back.  He liked 
to say, “Do the drill,” meaning just do what needs to be 
done. 
 

We are all called to be mature disciples who answer the 
call of Jesus Christ regardless of the cost.  We cannot 
choose when and where the call will come.  We cannot 
schedule our stewardship in a way that is always most  
convenient for us.  Even when the fruits of our faithful efforts 
seem hidden from us, we hold to the promise we are never 
called to give of ourselves for nothing.  God is working 
through and in us.  No matter how dry the land may seem, 
seeds are being planted to yield a harvest greater than we 
can ever realize.  Stay strong and do the drill! 

Gospel Meditation ©LPi  
Grace and sin, belief and unbelief, good and evil all exist 
together.  While we wrestle with these two dimensions of 
reality inwardly, they are also witnessed in the actions and 
words of others.  Many, all too often, beat themselves up 
because of their sin.  We are also all too quick to pass  
judgment on others whom we perceive to be in error and 
walking down a wrong path.  God does not make rash  
judgments, nor should we.  Patience is the order of the day 
as is an understanding God is ultimately the caller of the 
shots. 
 

Our faith tells us that while God allows the wheat and weeds 
to coexist, the wheat will always triumph.  As long as we can 
cultivate even a little faith and a small measure of desire for 
God, He can produce abundant blessings and good things. 
Even when the weeds seem to have triumphed, there still may 
be a small measure of faith remaining that can be cultivated 
and grown.  It doesn’t take much! Unless a person totally  
allows the weeds to reign, there is always to be found at 
least a small measure of faith, good, light, and love.  With 
even this small portion, God can produce abundant growth.  
 

Admittedly, it is easy to give into the weeds, and they grow 
very quickly.  Any gardener knows this to be true.   
Sometimes, the weeds even seem more attractive and  
vibrant.  Dealing with weeds can quickly become a losing 
battle, and they can look healthier and grow faster than the 
very plants we are trying to protect.  It’s easy to give into 
them and let them win.  While God will deal with all things in 
due time, we are responsible for keeping things in check in 
the short term.  It is our task to keep our eyes fixed on God’s 
presence and mercy.  We are asked to avoid judgment.  
And, it is not our responsibility to deal with the weeds in 
someone else’s garden, only our own.  One garden is enough 
responsibility for anyone. 
 

Weeds have power.  We have to realize this.  While they 
can appear attractive and healthy, they can quickly choke us 
off from God’s presence.  Our task is one of maintenance 
and cultivating a desire for God.  Even the smallest kernel of 
faith can grow into something wonderful.  In God’s time, the 
eternal harvest will come, and we will no longer have to  
worry about the weeds.  

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.  Questions, call 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: 
  07/06 - Jackie Karth - $25 
  07/06 - Carl Floyd - $25 
  07/08 - Jim & Bev Koceja - $25 
  07/10 - Richard & Linda Huber - $25 

Ancient, Yet Alive 
   Research shows that among the reasons  
Catholics leave the Church are a lack of  
appreciation of the word of God and poor quality 
of preaching.  There are, of course, many great 
lectors and inspiring preachers who take seriously 
the Church’s centuries-old teaching that the word 
of God is meant to be “a living and active word.” 
But what does this mean? 
   The concept is rooted in the Bible itself.  The  
Letter to the Hebrews famously asserts:  “Indeed, 
the word of God is living and active, sharper than 
any two-edged sword . . .” (4:12).  It cuts to the 
quick; it gets our attention.  It is anything but dull. 
St. Paul makes this living dimension of the word 
even more explicit.  He writes to the Romans, “For 
whatever was written in former days was written 
for our instruction, so that by steadfastness and by 
the encouragement of the scriptures we might have 
hope” (Rom 15:4).  The word is thus supposed to 
sustain us in faith and give us hope. 
   The Old Testament also affirms God’s word is 
living and active.  It is an effective word.  It  
accomplishes God’s intended will.  At creation, 
Genesis says simply God “spoke,” and all came 
into being (Gen 1:3-30).  A word can’t be more 
efficacious than that!  The prophet Isaiah compares 
the word of God to rain and snow, which water 
the earth and make it fertile:  “So shall my word 
be that goes out from my mouth; it shall not return 
to me empty, but shall do what pleases me, 
achieving the end for which I sent it”  
(Isa 55:10-11). 
   More recent Church teachings expand the  
concept.  Pope Francis reminds us “Biblical faith .... 
is based on the living word, not on a book.”  In 
fact, hearing the word of the Scriptures  
proclaimed at liturgy helps us encounter the risen 
Lord Jesus, the Word-made-flesh, in the very  
proclamation.  The Holy Spirit is the one who  
mediates this encounter.  The Spirit makes the 
word alive and effective.  Yes, it is an ancient 
word, but it is not a museum piece.  It is the  
living Word.  It is meant to speak to our lives 
today.  It is meant to be read and heard both in 
communal and private prayer. 
   This does not mean each word of Scripture is 
comforting or makes us feel good.  On the  
contrary, sometimes it makes us squirm and  
confront our failings, our sinfulness.  As a living and 
active word, however, it cannot be contained or 
domesticated.  And it is never dull. 
    Fr. Ronald D. Witherup, PSS, is Superior General 
of the Sulpicians GIVE US THIS DAY July 2020 

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.  
Two nominations have been received, keep them coming. 
 
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. 
 
Annual Mass of Atonement 
The annual Mass of Atonement will be held on July 28, 2020 at 
5:30pm at St. Dominic Parish, 18255 W. Capital Drive in Brookfield, 
WI.  This Mass is one of the ways the current leadership of the  
archdiocese publicly atones for the clergy abuse crisis and scandal.  This 
year's Mass will be available for limited, in-person attendance.  Due to 
COVID-19 health concerns, the Mass will be recorded, closed-captioned 
and made accessible through the Archdiocese of Milwaukee website for 
those unable to attend in-person.  Please visit www.archmil.org for more 
information.  We invite you to join us in support of the survivors, family 
members, and communities that have spoken or unspoken stories of  
survival and pain.  If you are unable to attend, we would ask you 
please remember all those who suffer from the wounds of abuse in your 
prayers for peace, healing, and justice.   

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 
13: 24-43  
Lúa tốt và cỏ lùng  
      Trong Tin mừng 
Chúa Nhật tuần 
trước, Chúa Giêsu 
đã dạy chúng ta dụ 
ngôn người gieo 
giống. Chính Chúa 
Giêsu là người gieo 
giống, hạt giống 
chính là Lời Chúa 
và tâm hồn mỗi 
chúng ta là những 
thửa đất. Nếu chúng 
ta biết chăm chú 
lắng nghe lời Chúa 

và thi hành thì kết quả sẽ sinh gấp trăm hạt. 
Hôm nay Chúa Giêsu dùng dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng; hạt cải và nắm men. 
Người đi gieo giống tốt là Thiên Chúa.Hạt giống là ai? - Hạt giống là người ta, là 
con người, là con cái Chúa. Thửa ruộng là gì? -Thửa ruộng là thế gian, là nơi sinh 
sống, làm việc, phục vụ. Cỏ lùng là ai? - Cỏ lùng là người xấu, kẻ dữ. Còn mùa 
gặt nghĩa là gì? - Mùa gặt là ngày chết hay ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần, 
lúa tốt thì được thu vào kho lẫm, tức là những người tốt lành, công chính, thánh 
thiện thì được thưởng, còn cỏ lùng là những người xấu, kẻ dữ thì bị tống vào hỏa 
ngục. 
      Thiên Chúa kiên nhẫn trong việc xét xử tội lỗi là để chúng ta có thời gian sám 
hối ăn năn. Nhưng con người thường hay phạm lỗi lầm, sa ngã vì quỷ dữ luôn tìm 
cách gieo cỏ dại vào tâm hồn mỗi người. Vậy nếu chúng ta yếu đuối lầm lỗi, thì 
Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để ta can đảm chổi dậy sau những lần vấp 
ngã. Chúa ước mong đời sống chúng ta hãy là những hạt cải, là men làm dậy lên 
tình yêu con người. 
       Chúa khoan dung độ lượng với chúng ta, lẽ nào chúng ta lại thiếu nhân hậu, 
khoan dung với kẻ tội lỗi? Chúa đã yêu thương chúng ta, lẽ nào chúng ta không 
dùng tình yêu của Người mà hoán cải anh chị em mình? 
 
 ***************************************************************************  

 

CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 7 & THÁNG 8, 2020 
 

1. Thứ Tư ngày 22 tháng 7:  Thánh Mar ia Madalena (lễ Nhớ) 
2. Thứ Bảy ngày 25 tháng 7:  Thánh Ga-cô-bê Tông Đồ (Lễ Kính) 
3. Thứ Tư ngày 29 tháng 7:  Thánh Matta (Lễ Nhớ) 
4. Thứ Sáu ngày 31 tháng 7:  Thánh Inhaxio Loyola (Lễ Nhớ) 
5. Thứ Ba ngày 4 tháng 8:  Thánh Gioan Vianney (Lễ Nhớ) 
6. Thứ Năm ngày 6 tháng 8:  Lễ Chúa Hiển Dung (Lễ Kính) 
7. Thứ Bảy ngày 8 tháng 8:  Thánh Đa-Minh (Lễ Nhớ) 
8. Chúa Nhật ngày 9 tháng 8: Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn La Vang 
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. Chúa Nhật ngày 16 tháng 8:  Rước Lễ Lần Đầu/ 1st Holy Communion 
13. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8:  Đức Mar ia Nữ Vương (Lễ Nhớ) 
14. Thứ Hai ngày 24 tháng 8:  Thánh Bartholomeo Tông Đồ (Lễ Kính) 
15. Thứ Năm ngày 27 tháng 8:  Thánh Mô-ni-ca (Lễ Nhớ) - Bổn Mạng HCBM 
16. Thứ Sáu ngày 28 tháng 8:  Thánh Augustino (Lễ Nhớ) 
17.  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 XVI Thường Niên  A 
Ngày 19 tháng 7 năm 2020 (xanh) 

 

Thừa Tác Viên: Lê Toàn, Đinh T Quang, 
  Trần Mỹ Trang, Trần Hiệp,  
  Vũ Tuyết Hồng, Trần M Tâm  
 

Giúp Lễ 2:  Trần Kinh Kha,   
  Thaitôn Trần Khang,  
  Trần Dân    
 

Đọc Lời Chúa:    chị Thanh Sơn, chị Huyền 
 

Lời Nguyện:        chị Hoan Châu 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XVII Thường Niên  A 

Ngày 26 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 3:  Nguyễn Jackie,  
  Nguyễn Jimmy, Việt Trevor, 
  Nguyễn Minh Paul 
 

Đọc Lời Chúa:    chị Thúy, chị Thanh  
 

Lời Nguyện:        chị Thới 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XVIII Thường Niên  A 

Ngày 2 tháng 8 năm 2020 (xanh) 
 

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

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

Đọc Lời Chúa:    HCBM 
 

Lời Nguyện:        HCBM 
 

Dâng Lễ Vật:      G/đ anh Sơn chị Loan   

Liên lạc Cha QN, HĐMV & các Trưởng Ban: 
 

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

Tòa Thánh kêu gọi các giải pháp bảo vệ sự sống và phẩm giá người di dân 
 

     Đức tổng giám mục Ivan Jurkovic, Quan Sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh trụ sở Liên Hiệp Quốc và các tổ chức 
khác ở Geneva, đã nhắc lại sự dấn thân của Tòa Thánh, đối thoại và làm việc với những người khác để tìm giải pháp cụ thể 
cho các phong trào di cư và tị nạn hàng loạt, nhằm bảo vệ sự sống và phẩm giá con người, giảm bớt đau khổ của người dân 
và thúc đẩy sự phát triển toàn diện đích thực. 
     Ngày 07/2020, Đại diện Tòa Thánh đã đưa ra lời kêu gọi trong cuộc họp được tổ chức bởi Cao ủy Liên Hiệp quốc về 
người Tị nạn về tài liệu “Tái định cư và những con đường bổ sung”. 
Những con đường bổ sung là những con đường an toàn và được quy định theo đó người tị nạn có thể được nhận vào một 
quốc gia và nhu cầu bảo vệ quốc tế của họ được đáp ứng, trong khi họ có thể tự hỗ trợ để đạt được giải pháp bền vững và lâu 
dài. Tài liệu xác định các con đường tái định cư và bổ sung là “các cơ chế hữu hình để chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm 
công bằng hơn.” 
Phát huy sự hòa nhập xã hội và nghề nghiệp của người tị nạn 
     Đức tổng giám mục Jurkovic chỉ ra rằng các quốc gia đón nhận người tị nạn cũng tham gia vào việc “chia sẻ lợi ích”. 
Ngài nói: “Cần phải phát huy sự hòa nhập xã hội và nghề nghiệp của người tị nạn và khả năng của họ cần được thừa nhận và 
đánh giá một cách thích hợp, để họ có cơ hội làm việc, học ngôn ngữ và có quyền công dân tích cực.” 
Đại diện Tòa Thánh khen ngợi các biện pháp được thực hiện để sơ tán người tị nạn khỏi Libya, nơi họ gặp nhiều nguy hiểm, 
đến các trung tâm ở Nigeria và Rwanda. Đức Thánh Cha đã kêu gọi những nỗ lực nghiêm túc để giải phóng các trại giam ở 
Libya “qua các hành lang nhân đạo, đánh giá và thực hiện tất cả các giải pháp có thể”, đặc biệt là cho phụ nữ, trẻ em và 
người bệnh. Đức tổng bày tỏ sự hài lòng rằng thông qua các biện pháp này, khoảng 1.200 người tị nạn đã được tái định cư ở 
nơi khác. 
Đề cao nỗ lực của Cao ủy và nhiều chính phủ sở tại 
     Đức tổng Jurkovic cũng đánh giá cao nỗ lực của Cao ủy và nhiều chính phủ sở tại trong việc tìm giải pháp lâu dài cho 
người tị nạn, bao gồm thông qua các chương trình tái định cư của nước thứ ba và các con đường bổ sung khác, đặc biệt là 
cho những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương và không thể trở về nước hoặc hòa nhập ở các nước tị nạn. Theo ngài, 
những nỗ lực này thường được hỗ trợ bởi các tổ chức tôn giáo và các nỗ lực xã hội dân sự khác để đảm bảo sự bao gồm và 
hòa nhập tích cực trong cộng đồng địa phương. (CSR_5137_2020) 
                                  Hồng Thủy - Vatican News 
 

 
Tòa Thánh đáp lại những chỉ trích về Công đồng Vatican II 

 
     Qua tiến sĩ Sergio Centofanti, Phó Giám đốc biên tập Bộ Truyền thông, Tòa Thánh phản ứng trước những lời chỉ trích của 
Đức Tổng Giám mục Carlo Viganò, nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ về Công đồng Vatican II. 
Phó Giám đốc biên tập cho biết, hiện có một số chỉ trích liên quan đến giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, cho rằng nơi 
ngài có một sự cấp tiến ngày càng rõ đối với Công đồng Vatican II. Các chỉ trích này, trước hết nhắm đến Đức Thánh Cha 
Phanxicô và sau đó công khai chỉ trích cả Thánh Gioan Phaolô II và Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI. 
Giáo hội Công giáo đã trải qua hơn 20 công đồng 
     Tiến sĩ Sergio Centofanti đã trả lời rõ từng điểm trong bài viết có tựa đề “Căn nguyên của vấn đề” của nguyên Sứ Thần 
Tòa Thánh, công bố hôm 09/6 vừa qua. Trong bài viết này, Tổng Giám mục Viganò tấn công mạnh mẽ vào Công đồng Vati-
can II. Theo Đức Tổng, Công đồng này là nguồn gốc của nhiều “lầm lạc” trong Giáo hội Công giáo. 
Đáp lại lời khẳng định này, ông Sergio Centofanti nói: “Trong lịch sử, Giáo hội Công giáo đã trải qua hơn 20 công đồng. 
Mỗi công đồng đều có một số người không chấp nhận những bước tiến mới và tự đóng mình lại”. Nhà báo lập luận: trước 
khi tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo hoàng Piô IX công bố vào năm 1854, thánh Bernard Clairvaux 
của thế kỷ 12 đã phản đối giáo lý này. Liệu chúng ta có uyên bác và thực hành đạo tốt hơn các đấng thánh xưa? Khi Giáo hội 
thiết lập những lễ mới, có thể làm cho nhiều tín hữu của những thế kỷ trước không đồng tình. 
Con đường đại kết 
     Liên quan đến hành trình đại kết của Giáo hội, Tổng Giám mục Viganò cho rằng đại kết được định hình theo cách đối lập 
trực tiếp với giáo lý của Huấn quyền Giáo hội được trình bày trước đây. Về vấn đề này, Tiến sĩ Sergio nhắc lại rằng Thông 
điệp “Ut unum sint – Xin cho họ nên một”, năm nay kỷ niệm 25 công bố, đã bị những người có cách giải thích đơn giản về 
truyền thống bỏ qua, đóng khung trong sự “đối thoại tình yêu”, mà quên đi ước muốn cháy bỏng về sự hiệp nhất của Chúa 
chúng ta, được ĐGH Gioan Phaolô II cổ võ. 
Phó Giám đốc biên tập kết luận: “Sự khôn ngoan tìm kiếm công chính phải có tinh thần và thái độ vượt trên thái độ của các 
luật sĩ và Pharisêu, phải ‘lấy từ kho tàng của mình cả điều mới lẫn điều cũ’ (Mt 13,52). Chúng ta phải đọc lại những lời của 
Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI khi ngài kêu gọi các nhà truyền thống Lefèbre đừng “đóng băng thẩm quyền giáo 
huấn của Giáo hội vào năm 1962”. (Cath.ch 23/6/2020) 
                                  Ngọc Yến– Vatican News 
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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


