
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. 

SEPTEMBER 20, 2020 

Nathan Gerth       
Jessica Jensen 
Ai Luong       
John Mirsberger      
Cody Nguyen  
Han Nguyen       
Huu Trong Nguyen 
Jackie Nguyen 
Jimmy Nguyen 
Nhan Nguyen 
Renae Shimon 
Kole Simandl 
Rachel Sundquist 
Myana Wensink 
Nathaniel Wood 

Confirmation  
Candidates  
September 23, 2020 
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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  
 

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  

Providing Emergency Needs  
The Archdiocese of Milwaukee Coronavirus Emergency Fund has  
provided more than $50,000 to Catholic organizations to help people 
with everything from food to utilities.  One parish reported, “We helped 
a family where BOTH the mom and dad ended up in the hospital at the 
same time!”  Catholic Charities, St. Vincent de Paul conferences, and 
parish food pantries are all experiencing increased demand for  
assistance.  Please, if you are able, consider making a donation now to 
help alleviate the growing financial hardship caused by the pandemic in 
our area at archmil.org/Giving. 

Parish Stewardship of Treasure  
September 13, 2020 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope   $  13,038     $   15,363     $116,413     $140,065 
R/M/Energy   $       614     $        695     $    6,098     $    6,870 
Total     $  13,652     $   16,058     $122,511     $146,935 
 

HOTROD   $    4,550     $     1,543     $  44,937     $  21,015 
Those in Need    $       353                          $    4,901            

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 II begins and Dispensation of Sunday Mass  
Expires September 14, 2020 
 
Asian Unity Day 
The Vietnamese community will be hosting the Archdiocese Asian and 
Pacific Islander Unity Day by the statue of Our Lady of Lavang in the 
cemetery on Sunday, October 11, 2020 at 2pm.  Archbishop Jerome 
Listecki will be the main celebrant.  All are welcome to join them. 

Pastoral Council & Trustee/Secretary Election  
Results 
Patrick Boyer was the only nominee for trustee/secretary and started 
those duties on September 1.   
Pastoral Council votes were tallied and those with the most votes were: 
 Ken Keefer, Mary “Patti” Pluta and Renee Martin 
Congratulations to all! 

Brandon, Carrie, Gracelyn & Theodore Schafer 
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 Intentions, Observances, Readings  
Week of September 20, 2020 

Mary Balthazor; Bill Blaser; Martha Boehme; Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Gloria Dominiak;  
Pat Friedewald; Philip Glass; Jan Grant; Joseph Heil; Valerie Herkowski; Nick Ioder; James Kobza; 

Karen Rueth; Lorraine Schrank; Don and Mary Thompson; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † Beaudry Family - Family & Friends 
 10:30 am    All Parishioners Living and Dead 
Monday † Edwin Kujawa - Family 
Tuesday † Frank Hoeffler - Family 
Wednesday † Ronald Wroblewski - Bob Mihm  
Thursday † Lillian Pfeffer -  
   Susan & Michael Budish 

Friday  † Frances Majszak -  
   David & Judy Chattin 
Saturday † Megan Coffey - Family  
Next Sunday 
   8:30 am    All Parishioners Living and Dead 
 10:30 am † Paul Ganiere - Susan Budish 
  

Observances  
Sunday:  Catechetical Sunday 
  Twenty-fifth Sunday in  
              Ordinary Time 
Monday: St. Matthew, Apostle and Evangelist  
Tuesday:  
Wednesday: St. Pius of Pietrelcina, Priest   
Thursday:  
Friday:   
Saturday: Sts. Cosmas and Damian, Martyrs  
Next Sunday: Twenty-sixth Sunday in  
              Ordinary Time 
   

Readings  
Sunday:  Is 55:6-9; Ps 145:2-3, 8-9, 17-18; 
  Phil 1:20c-24, 27a; Mt 20:1-16a    
Monday: Eph 4:1-7, 11-13; Ps 19:2-3, 4-5; 
  Mt 9:9-13              
Tuesday: Prv 21:1-6, 10-13; Ps 119:1, 27, 
  30, 34. 35, 44; Lk 8:19-21               
Wednesday: Prv 30:5-9; Ps 119:29, 72, 89,  
  101, 104, 163; Lk 9:1-6             
Thursday: Eccl 1:2-11; Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 
  14 and 17bc; Lk 9:7-9               
Friday:  Eccl 3:1-11; Ps 144:1b and 2abc,  
  3-4; Lk 9:18-22               
Saturday: Eccl 11:9-12:8; Ps 90:3-4, 5-6,  
  12-13, 14 and 17; Lk 9:43b-45       
Next Sunday: Ez 18:25-28; Ps 25:4-5, 6-7, 8-9; 
  Phil 2:1-11 or 2:1-5; Mt 21:28-32    

Saturday, September 26th 
4:00pm -    Lector:  Mary Karolewicz 
                 Ministers of Hospitality:  
              Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring  
  

Sunday, September 27th 
8:30 am -   Lector:  Rashel Walman 
         Ministers of Hospitality: 
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Kathy David,  
              Rick Chiapete 
 

10:30 am - Lector:  Katie Delemont 
         Ministers of Hospitality: 
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz, John &  
              Michelle Robb, Ramona Bosch, Dave & Cindy Flynn 

Wedding Banns 
III 

Dustin Devine 
and 

Raquel Starke 

Sanctuary Lamp Intentions  
You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for 
one month with your intention.   
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Text messages from FLOCKNOTE are area code 
(817).  Future message from Flocknote will list the 

known phone numbers.  
At “stmot.flocknote.com”, enter your mobile phone no. 

and click Sign Me Up 

Gospel Meditation ©LPi  
If I work for five hours, I expect to get paid for five hours.  
If I work for two, I expect to get paid for two.  What if we 
worked for a company that paid everyone the same amount 
regardless of how long they worked?  How would we feel 
going home with the same pay for working eight hours as my 
co-worker did for working only two hours?  Secular wisdom 
would have a huge problem with this and a visit to the Labor 
Board would quickly pursue.  But this is God’s wisdom and 
God’s ways. 
 

We sometimes think if we pray more, better, or more  
fervently and go over and above with the practice of our 
faith, God will somehow reward us and present us with some 
kind of merit badge.  We are so wrong.  Spiritual practices 
have only one true purpose: to deepen our love for God.  In 
deepening our love for God, we also increase our ability to 
see God’s presence around us, living life more purposefully 
and contemplatively.  What if God chooses to treat someone 
who has come on the scene of faith later in life the same as 
someone who has devoted their whole lives to it?  Does it 
really matter?  If we have the merit badge notion of faith, 
we can find ourselves feeling a little arrogant and even  
jealous of folks who have not followed the same path we 
have.  We can even see ourselves as the privileged few who 
have a corner on the faith and fully possess it. 
 

That thinking doesn’t square with God.  God is all about 
mercy in abundance and is ready to take anyone to himself 
regardless of when they come.  He is only happy they have 
come home and delights in their return.  After all, if you  
really and truly love someone, does it matter what they will 
give you in return or what you receive as a benefit?  If  
relationships were assessed based upon productivity, they 
would lack authentic love.  We invest too much self interest in 
our prayer and neglect to see it as an opportunity to pursue 
our Lover and deepen the intimate bond we have with God. 
 

When we breathe our last, all that is of consequence is union 
with God.  If my love for God is real, I am going to want to 
live the Gospel, abide by the commandments, practice my 
faith, forgive and love my neighbor, and care for the  
environment, regardless of how much time it takes or benefits 
me.  We want God to think and behave as we do, and in 
doing so, we set ourselves up for disappointment.  God has a 
totally different agenda and that’s okay. 

Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver 
I used to coach my oldest son in soccer when he was 
younger.  As he got older, he would go to tryouts for select 
and high school teams.  I was no longer the coach, but I 
always shared with him one piece of advice before any 
tryout: Be sure to look the part.  I told him if he showed up 
looking like a soccer player, there was an increased 
chance of him being seen as a soccer player.  If he showed 
up looking like a kid that plays soccer in video games as 
opposed to the real thing, he might not be taken seriously. 
As he grew older, that same advice was then applied to 
getting a job.  It’s advice I have heeded myself all my life. 
You can even say it is like another common phrase: “Fake it 
till you make it.”  
 

As disciples of Jesus Christ, we certainly do not want to 
fake it, but we do need to look the part.  The world looks 
at those of us who proclaim to be Christians to see if there 
is anything to this way of life.  If they see us looking and 
acting like people transformed by Jesus Christ, they will be 
more likely to take Christianity seriously.  If they look at us 
and see nothing different, then they can easily conclude 
there is nothing different about Jesus Christ.  He just  
becomes simply another religious figure of history.  Can 
the world see the power of Christ in you?  How will do you 
look the part? 

Religious Education 
Monday, September 21at 6:15pm is our first class.  If you 
haven’t registered you still can.  Registration can be done 
online at the parish website, or stop in Monday night at the 
school entrance by the playground.  Looking forward to a 
new year! 
 
Christian Women 
Christian Women meetings, bake and rummage sales, and  
gatherings are canceled for 2020.   

Catholic Herald 
Dn. Chuck was featured in the August 27 Catholic Herald on 
the “Give Us Shepherds” page.  If you don’t subscribe you 
can sign-up at catholicherald.org for either paper or  
E-Edition.   



SEPTEMB ER 20 ,  2020  ·  TWENTY -FIFTH SUNDA Y IN ORDIN ARY TIM E  PAGE 5  

The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

2020 Calendar Raffle drawings on: 
  09/09 - Gretchen & Chris Brace - $100 
  09/11 - Cam Werner - $25   

   That “guy” Jesus says some very strange and 
unusual things.  Today, the 25th Sunday in  
Ordinary Time, Year A Gospel is just one  
example.  Jesus says heaven is like a landowner 
who is a boss running a business.  This boss pays 
everyone the same day’s wage no matter how 
many hours they worked for him.  Naturally the 
workers who labored the whole day feel cheated. 
On earth this landowner wouldn’t last long in  
managing his vineyard business this way.   
Wouldn’t everyone show up with an hour left in the 
day and demand the same wages?  Not many 
grapes would be picked if that happens.  The 
Gospel ends with: 

“Thus the last will be first, and the first will   
 be last.” [Matthew 20:16] 

   The parable of the wedding feast in Luke’s  
Gospel is a little bit similar.  Jesus says when you 
arrive do not take a seat of honor but instead 
take a seat at the lowest place.  Jesus says you 
are more likely to be asked by the host to sit at a 
higher place instead of being embarrassed and 
told to sit at a lower place: 

“For everyone who exalts himself will be  
 humbled, but the one who humbles himself  
 will be exalted.” [Luke 14:11] 

   I think this is the parable that means the “last will 
be first” but it is not.  At my age I have been to 
quite a few weddings without assigned seating.  I 
sat far from the head table and I never have been 
moved up by the host.  
   Jesus told the rich man that to gain eternal life 
he should sell all his possessions, give it to the poor 
and follow Him.  Another he tells follow Him and 
let the dead bury the dead.  Jesus says do not 
worry about gathering things because the birds 
don’t sow or reap yet God does feed them.  The 
New Testament tells of communities who shared all 
they had with each other and paid special  
attention to the poor and widows.  This is often put 
down because it is compared to “communism”.  
   There is no doubt Jesus and his teachings are 
very strange and revolutionary.  Many might react 
and wonder what that Jesus is “smoking”!  Now I 
have to admit I don’t write many original ideas 
with this column.  Bishop Barron is a big inspiration 
for me.  He starts his famous series CATHOLICISM: 
“There is an either-or in regard to Jesus.  Either he 
is who he says he is, or he is a bad man..…. He is 
sort of a dangerous strange figure.” 

https://youtu.be/m8gUO75KhGc 
   Jesus’s strong statements are sometimes thought 
of being hyperbole or being only about heaven. 
Our challenge is how to follow Him. 

Milwaukee Chapter of the Christ Child Society 
Consider joining the Milwaukee Chapter of the Christ Child Society!  
It is a non-profit Catholic all-volunteer organization, embracing  
members of all faiths, dedicated to expressing their love of the Christ 
Child by service to children in the Milwaukee area.  Want to learn 
more?  Visit www.ChristChildMIlwaukee.org or call 414-540-0489. 

Food Pantry/Clothing Bank 

 

The pantry is open Tuesday’s, 10am to noon.   
 

To help defray costs for food we would gladly take any unused  
coupons.  You can drop them in the collection basket or stop by during 
hours of operation.   
 

We are looking for volunteers to help sort clothes in our clothing bank 
in early October.  Please contact Barbee Sorensen, 414-209-7674 or 
barbee@stmoftous.org.   
 

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

Light of Christ 
We are Christ's hands and feet here on earth and we want to shine His 
light to all.  As a parish we want to recognize those who embody  
service, love of neighbor, virtue, and shine a light on those around us 
setting an example and spreading Christ Love to all.  With this in mind 
we want to start highlighting the good we see in our community.  It may 
be a neighbor who dropped off groceries for someone homebound, a 
friend who picked up trash on the side of the road, or a business that 
donated proceeds to a good cause.  We want to know about it and 
highlight these examples of Christ-likeness in our community.  So spread 
the word and send us an email sharing how you witnessed Christ love, 
or drop a brief note in the collection basket sharing how you "caught" 
someone spreading the good!  We will share these moments at church, 
on Facebook, and in our bulletin.  Let's create some good news and be 
a light to the world! 
 

Please include:  Name of the person being recognized, how you  
witnessed them spreading Christ Light, and your name.  Email the  
information to dianew@stmoftours.org or kdelemont@stmoftours.org. 

With parish fundraisers like the rummage and egg roll 
sales canceled because of the coronavirus, we are still planning the  
calendar raffle for 2021.  Due to reduced attendance we will print a 
smaller number BUT we hope everyone will consider buying one,  
especially if you won in the past!  Sales will begin in October. 
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THÔNG BÁO 
     Lễ Ngày Chúa Nhật trở lại với Luật Lễ Buộc (Obligation) 

     Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng 
Giám Mục Jerome Listecki,  GP Milwaukee gửi thư mục vụ kêu gọi giáo dân đi lễ trở 
lại. Sau hơn 3 tháng cho phép việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật đối với những giáo 
dân từ 65 tuổi trở lên và những người cảm thấy không khỏe không bắt buộc tham dự 
thánh lễ vì nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Đức Cha nói: “Bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 
năm 2020, sẽ hết thời hạn miễn trừ Lễ Buộc và các giáo dân bắt buộc phải tham 
dự lễ ngày Chúa Nhật. Ai không tham dự Lễ Chúa Nhật sẽ mắc tội trọng”.  
     Tuy nhiên, những trường hợp sau được miễn luật buộc: những người nhiễm 
Covid, những người bệnh; những người cao tuổi và có nguy cơ bị lây nhiễm Covid; 
những người đang chăm sóc những người già cả bệnh tật vì bác ái họ cũng có thể 
không bị bắt buộc tham dự lễ ngày Chúa Nhật. Còn trường hợp những người đang 
mạnh khỏe mà sợ lây nhiễm khi tham dự thánh lễ thì không phải là lý do chính đáng. 
Đức Cha cũng giải thích thêm: “Tùy vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân mà việc bỏ lễ 
ngày Chúa Nhật có thể được xem xét, nhưng mỗi người phải tự vấn lương tâm với 
Chúa. Anh chị em hãy nhớ rằng một lương tâm tốt là một lương tâm hướng đến điều 
thiện hảo và sống cho sự thật” 
     Cuối thư, Đức Cha Jerome nói thêm: “ Hãy coi việc thờ kính Thiên Chúa vào ngày 
Chúa Nhật là một việc làm bắt buộc trong niềm vui. Đây mới thực sự làm chứng nhân 
cho Chúa trong cuộc sống hiện tại. Hãy tin cậy nơi Chúa và Giáo Hội. Chúng ta hãy 
cùng một lòng một ý cùng nhau nhận biết Chúa Giê-su qua việc bẻ bánh và trao ban 
của Ngài cho chúng ta để rồi nhân danh Ngài, chúng ta biết yêu mến nhau như ngài 
đã yêu mến chúng ta.”  
                            Trích Thư Mục Vụ của ĐGM Jerome Listecki gửi ngày 25 tháng 8 năm 2020 

************************************************************************** 
Chúc Mừng !!! 

Các em sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức  
Lúc 6:00pm, ngày 23 tháng 9 năm 2020 

 Ai Luong 
 Cody Nguyen 
 Han Nguyen 
 Huu Trong Nguyen 
 Jackie Nguyen 
 Jimmy Nguyen 
 Nhan Nguyen 

Ý cầu nguyện tháng 9 của ĐTC 
 

Chúng ta cầu nguyện cho các tài 
nguyên trên trái đất không bị tước đoạt, 

nhưng được chia sẻ một cách công 
bằng và tôn trọng. 

Chúa Nhật XXV Thường Niên A 
 Ngày 20 tháng 9 năm 2020 (Xanh) 
 
Đọc Lời Chúa:    chị Huyền Trang,  
  chị Phạm Quỳnh  
 

Lời Nguyện:       chị Xuân 
 

*********************************** 
Chúa Nhật XXVI Thường Niên A 

 Ngày 27 tháng 9 năm 2020 (Xanh) 
 
Đọc Lời Chúa:    anh Công, chị Phượng 
 

Lời Nguyện:       chị Lê Loan 
 
******************************************** 

Chúa Nhật XXVII Thường Niên A 
 Ngày 4 tháng 10 năm 2020 (Xanh) 

Kính Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su —    
Bổn mạng Cộng Đoàn Việt Nam 

 
Đọc Lời Chúa:    anh Quang, chị Điệp 
 

Lời Nguyện:       chị Đặng Lan 
 

*********************************** 
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A 

 Ngày 11 tháng 10 năm 2020  
Asian Unity Day (Thánh Lễ tại Linh Đài Đức 

Mẹ Lavang) 
 
Đọc Lời Chúa:  Đang cập nhật   
 

Lời Nguyện:     Đang cập nhật  

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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TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐỨC MẸ HlỆN RA TẠI LA VANG (phần cuối) 
 
SỨ ĐIỆP LA VANG 
     Căn cứ vào những lời Đức Mẹ đã phán với các con của Mẹ trong thời gian bị cấm cách, bị ruồng bắt vì danh Chúa: “Các con hãy tin 
tưởng hãy cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này Mẹ sẽ nhận 
lời ban ơn theo ý nguyện.” 
     Và cũng căn cứ vào những lời cầu xin của Hội Đồng Giám Mục Nam Việt Nam trong Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Đức Mẹ Maria 
Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sứ Điệp mà Đức Mẹ La Vang muốn gửi đến con cái Việt Nam qua các thời đại, đó là dù bất cứ trong cảnh huống 
nào, dù trong bất cứ nỗi thống khổ nào, Mẹ luôn luôn đồng hành với các con để: Gìn giữ Giáo Hội Việt Nam; nâng đỡ và ủi an những 
con cái Mẹ khi họ phải khốn khó vì Đạo Chúa; Nhất là Mẹ sẽ cứu dân tộc Việt Nam thoát nạn CS vô thần. 
     Tại La Vang, dù giữa cơn cấm cách của các thời kỳ cấm đạo xa xưa, hoặc ngày nay trong sự thù nghịch, bắt bớ, đàn áp tinh vi của 
chính quyền vô thần, Đức Maria vẫn luôn là người Mẹ rất mực thương yêu, lo lắng, bầu chữa cho con cái của Mẹ, bênh vực Giáo Hội 
Việt Nam, dân tộc Việt Nam. 
     Một sự trùng hợp rất ý nghĩa khi các Giám Mục Việt Nam lúc đó đã nhìn lên Đức Mẹ La Vang cũng bằng những ánh mắt mà các Kitô 
hữu bị bắt bớ, bị tù tội, hoặc bị giết vì đạo Chúa, vì niềm tin trong thời Cảnh Thịnh, Văn Thân, và các triều đại Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự 
Đức. Nhưng có lẽ những cấm cách, bắt bớ, và những hình thức tử đạo thời đại ngày nay còn tinh vị, quỉ quyệt, tàn bạo và sắt máu hơn. 
     Như hình ảnh người nữ đạp giập đầu con rắn trong Cựu Ước. Lời Đấng Toàn Năng phán: “Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người phụ 
nữ. Giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đạp giập đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn vào gót chân nó.” (St 3,15). 
Mẹ Maria, người Nữ Đồng Trinh, dòng dõi của Mẹ là Đức Kitô sẽ đạp giập đầu Satan, con rắn già hỏa ngục để giải thoát và đem lại 
chiến thắng cho các con cái Mẹ. Nhưng hắn thì tìm cách trả thù bằng cách cắn vào gót chân Mẹ là con cái loài người. Vì thế, khi con cái 
Mẹ bị những “vết cắn” thù hận ấy, Mẹ không đứng nhìn và im lặng. Nhưng Mẹ đã xuất hiện và ra tay bênh đỡ: “Từ nay về sau hễ ai chạy 
đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.”Ý nguyện ấy trong thời gian cấm cách đạo Chúa là trả lại sự 
bình an cho niềm tin được đâm bông, kết trái trên đất nước Việt Nam. Ý nguyện ấy tuy chưa được thực hiện lúc này, nhưng sẽ được thực 
hiện, đó là lời cầu xin của các Giám Mục nhân danh Giáo Hội Việt Nam, nhân danh dân tộc Việt Nam, và nhân danh đoàn con Việt Nam: 
     “Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ nâng đỡ  và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì Đạo Chúa… 
Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn CS vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng 
khắp nơi.”Lời Mẹ hứa tại La Vang cũng phản ảnh lời Mẹ hứa tại Fatima: “Cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng”. 
THỰC HÀNH SÙNG KÍNH 
     Năm 1798 khi hiện ra tại La Vang, Đức Mẹ đã khuyên các con cái Mẹ đang trải qua cơn gian nan, bắt bớ: “Các con hãy tin tưởng 
hãy cam lòng chịu khổ.” Và Người khuyến khích họ: “Hãy chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này.” Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ và 
để tiếp tục cầu xin ơn hòa bình cho Giáo Hội và quê hương Việt Nam, năm 1961 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã dâng lời khấn 
nguyện lên Mẹ: “Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng 
kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.” Vậy những lời Mẹ dạy và những lời 
khấn hứa của Hội Đồng Giám Mục có ý nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta? 
     “Tin tưởng hãy cam lòng chịu khổ!”  
     Trước đây trong lúc gian nan, bắt bớ và nay giữa những trù dập và cấm cách, Đức Mẹ muốn mỗi người con Mẹ thực hành qua lời 
nhắn nhủ này là sự trung thành, can đảm sống đức tin, dù có phải hy sinh chính mạng sống mình. Vì Mẹ đã phán: “Mẹ đã nhận lời các 
con kêu xin”. 
Phó thác đời mình, tương lai mình cho sự phù trợ và bàn tay từ mẫu của Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến việc trung thành, bền bỉ sống t heo 
luật Chúa, và mạnh dạn, nỗ lực làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống.   
     “Chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ.”  
     Tại La Vang, Mẹ đã hứa ban ơn cho những ai chạy đến cầu khẩn với Người. Điều này đồng nghĩa với lời Mẹ nói về việc siêng năng 
lần hạt khi hiện ra tại Fatima, bởi vì cầu nguyện lúc ấy đối với các tín hữu Việt Nam có gì khác hơn là lần hạt: “Dưới đám cỏ gần gốc cây 
đa, họ họp nhau, lần chuỗi và kêu xin Mẹ thiên đình cứu chữa.” Đối với những mảnh đời đang đau khổ, và trước những đe dọa về mạng 
sống, về đức tin, về tôn giáo, về chiến tranh, và về hòa bình thì Kinh Mân Côi chính là “thuốc chữa bệnh thời thế”. (Lm. Đaminh Maria 
Trần Đình Thủ). 
     “Cùng nhau xây dựng một đền thờ.” 
Xây một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, là lời của Hội Đồng Giám Mục nhân danh 
toàn thể Giáo Hội Việt Nam. Trải qua nhiều năm tháng dưới ảnh hưởng của chiến tranh, của cấm cách, ngày nay Vương Cung Thánh 
Đường La Vang, và toàn thể dự án tái thiết linh địa La Vang đang được thực hiện. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là mỗi tín hữu hãy xây 
dựng đền thờ tâm hồn mình để xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự trị: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, 
và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.” (1Cr 3,16, 
17b). 
  
Ngày 22 tháng 8 năm 1961, dịp Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII nâng Đền Thờ La Vang lên bậc Vương Cung Thánh Đường, Đức Tổng 
Giám Mục Phêrô Máctinô Ngô Đình Thục đã tuyên bố: “Kể từ nay Vương Cung Thánh Đường và khu vực La Vang là Nhà của Mẹ, Đất 
của Mẹ, là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc.” Nơi đó Mẹ sẽ đón tiếp mọi con cái Mẹ từ khắp muôn phương trở về. Nơi đó, Mẹ sẽ an 
ủi, vỗ về, và sẽ lau khô những dòng lệ cho các con của Mẹ. Nơi đó, Mẹ sẽ ban tràn đầy muôn ơn lành hồn xác cho các con cái Mẹ. Và 
nơi đó, mọi con cái Mẹ sẽ dâng lên Thiên Chúa toàn năng lời chúc tụng, ca khen vì “Chúa đã làm những sự trọng đại” cho Mẹ và qua Mẹ 
ơn Ngài đổ xuống trên con cái của Ngài.Tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang, ngày Vương Cung 
Thánh Đường La Vang mới được thánh hiến, trung tâm hành hương La Vang được khánh thành cũng là ngày mà Thiên Chúa sẽ ban tự do, hòa 
bình, và công lý xuống trên dân tộc và quê hương Việt Nam. 
Imprimatur 
La Vang ngày 8 tháng 12 năm 1997, 
+Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Giám Quản Tông Tòa Huế. 
Giám Quản Tông Tòa Huế 
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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


