
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. 

OCTOBER 4, 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  

Parish Stewardship of Treasure  
September 27, 2020 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope   $   13,261    $   15,363     $138,562     $170,790 
R/M/Energy   $        480    $        695     $    7,346     $    8,260 
Total     $   13,741    $   16,058     $132,167     $162,993 
 

HOTROD   $    5,368     $     1,543     $  56,720     $  24,100 
Those in Need    $       242                          $    5,420            

Living Rosary 
The Religious Ed faculty and students invite you to join them in church for 
a living rosary on Monday, October 19 at 6:25pm.   
 
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. 

Archdiocese Combined Collections 
The Combined Collections: Catholic Global Ministries will be held next 
week, October 10-11, 2020, supporting five causes important to  
Catholics throughout the country: • Catholic Relief Services supports 
charitable organizations that provide international relief and promote 
solidarity efforts. • Catholic Home Missions Appeal supports missions in 
Appalachia and the Deep South, the Southwest, the mountain west, 
along with dioceses of the Caribbean and the Pacific. • Peter’s Pence 
assists Pope Francis in maintaining the administration of 700 million 
Catholics and the special needs in Third World countries. • World  
Mission Sunday funds missionary groups and activity around the world, 
including initiatives in our own archdiocese. • The Church in Central and 
Eastern Europe collection funds the restoration and renewal of the 
Church in areas suffering from persecution, religious discrimination, or 
extreme poverty.  This collection offers a wonderful opportunity to  
support hands-on efforts to help people in need.  Please give  
generously … your gift does make a difference!  
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 Intentions, Observances, Readings  
Week of October 4, 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; Michele Liederbach;  

Karen Rueth; Don and Mary Thompson; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † Ronald Wroblewski -  
            Tom & Barbara Mihm 
 10:30 am    All Parishioners Living and Dead 
Monday † Ben & Mike Hurley - Tom & Judy  
Tuesday † Herbert Herfurth - Family 
Wednesday † Joan Diaz - Family  
Thursday † Cynthia Kramp -  
            Thomas & Alison Talbot 

Friday  † Ginny Serchen -  
            Daniel & Kathryn Czaplewski 
Saturday    All Parishioners Living and Dead 
Next Sunday 
   8:30 am † Helen Rotzenberg - Family  
 10:30 am † Dorothy Bosch - Family & Friends 
  

Observances  
Sunday:  Respect Life Sunday  
  Twenty-seventh Sunday in  
              Ordinary Time 
Monday: Blessed Francis Xavier Seelos, Priest   
Tuesday: St. Bruno, Priest;  
  Blessed Marie Rose Durocher, Virgin  
Wednesday: Our Lady of the Rosary     
Thursday:  
Friday:  St. Denis, Bishop, and Companions, 
  Martyrs; St. John Leonardi, Priest  
Saturday:  
Next Sunday: Twenty-eighth Sunday in  
              Ordinary Time 
   

Readings  
Sunday:  Is 5:1-7; Ps 80:9, 12, 13-14, 15-16, 
  19-20; Phil 4:6-9; Mt 21:33-43   
Monday: Gal 1:6-12; Ps 111:1b-2, 7-8,  
  9 and 10c; Lk 10:25-37                
Tuesday: Gal 1:13-24; Ps 139:1b-3,  
  13-14ab, 14c-15; Lk 10:38-42                 
Wednesday: Gal 2:1-2, 7-14; Ps 117:1bc, 2; 
  Lk 11:1-4               
Thursday: Gal 3:1-5; Lk 1:69-70, 71-72,  
  73-75; Lk 11:5-13                 
Friday:  Gal 3:7-14; Ps 111:1b-2, 3-4, 5-6; 
  Lk 11:15-26                 
Saturday: Gal 3:22-29; Ps 105:2-3, 4-5, 6-7; 
  Lk 11:27-28         
Next Sunday: Is 25:6-10a;  
  Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6;  
  Phil 4:12-14, 19-20;  
  Mt 22:1-14 or 22:1-10     

Saturday, October 10th 
4:00pm -    Lector:  John Stolowski 
                 Ministers of Hospitality:  
              Dennis Amaturo, Bill Flannery, Ken Keefer, Ray Lenz, 
              Nick Kleibor, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, October 11th 
8:30 am -   Lector:  Barb Geiger 
         Ministers of Hospitality: 
              John Napientek, Bob Mihm, Tim Blattner, Barb Bing, 
              Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick, Larry Schweitzer, 
              Keith Ponath 
 

10:30 am - Lector:  Jim Wier 
         Ministers of Hospitality: 
              Cindy Bujanovich, Mike Kressuk, Dave & Cindy Flynn 

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Don LaCombe 

Baptism - September 2020 
  Rose Adelynn Moira Huong Nguyen 

Anthony Lucas Chu 

Sanctuary Lamp  
Intentions - October 
    Bob & Marie Schupp from family 
    Gene Markowiak from family 
 

You can sponsor a sanctuary lamp, 
$40 for one month with your  
intention.   



PAGE 4  ST .  MARTIN OF TOURS ·  FRAN KLI N,  WI  

 
Text messages from FLOCKNOTE are area code 
(817) with any of these numbers:  349-7871,  
382-9307, 435-1502, 458-8731, 476-1810,  
482-9455, 502-3988, 522-1393, 591-4262 
502-5608, 592-5187; 592-5219, 592-5439,  
592-5789, 592-5836, 592-6309, 592-6734,  
592-6769, 801-8160, 601-8160, 601-8962,  
608-7183, 608-7356.  Put in your caller ID.  
 

At “stmot.flocknote.com”, enter your mobile phone no. 
and click Sign Me Up 

Gospel Meditation ©LPi  
Do you ever wonder why things never seem to come  
together?  We see glimpses of consistency, equity, justice, 
peace, harmony, and wellbeing, but it always falls short. 
Human life is still expendable and manipulated, people are 
used for personal advancement, countries are at war, the 
economy continues to face turbulence, anger and frustration 
are widespread, and happiness is the possession of just a 
few and not the many.  Could it be we are serving the wrong 
kingdom?  We keep trying to make our kingdom work and 
find ourselves still scratching our heads after repeatedly 
failed attempts to do so.  It is almost as if people are saying, 
“we’ll get it right this time if we do … ,” as if some new and 
secret innovation has yet to be tried. 
 

We serve God’s kingdom.  We may not like hearing that, 
but it is true.  God did not make only a few of us.  God 
made all of humanity and all of humanity is called into  
service.  How often do we defer any of our decision making 
to God?  Secular leaders enjoy winking at the Sacred  
Scriptures and using them when they advance a cause, but 
are they really listened to?  Even those who consider  
themselves believers tend to sift through God’s Word, taking 
what seems to fit and apply and discarding the rest.  After 
all, if we were really serving God’s kingdom, we would see 
an abundance of fruit testifying to this fact.  But what’s  
growing on the vine is anything other than good  
Gospel-centered fruit. 
 

Nothing in this world or the next belongs to us.  We have 
such a hard time believing this and live our lives as if  
everything belongs to us.  And, the fruit does not lie.   
Trees neglected and not properly fertilized reveal that fact.  
They cannot keep these deep secrets from being discovered.   
If God’s kingdom was really being served, then life would 
have looked much differently after the crucifixion.  By now, 
there would be plenty of fantastic fruit to harvest in  
abundance: faith, hope, love, prudence, temperance, justice, 
and fortitude.  Do we see these in abundance around us? 
Why not? 
 

Still we grapple with ownership, privilege, status, and the 
protection of our rights.  It’s all about us and what we want, 
think we need, and expect to acquire.  When did this change 
of focus occur?  We may be struggling with this since  
humanity’s day in the garden and have never understood the 
focus cannot be on us and the apple but on God and God’s 
justice.  Maybe the only answer is that the Kingdom be taken 
from us and given to someone who is willing to do a better 
job.  Is that the fate we really want? 

Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver 
My oldest two children took piano lessons when then were 
younger.  In fact, it was because my oldest wanted to 
learn to play so badly we purchased a piano.  He would 
use it for practice during his few years of lessons, and then 
my daughter took up the instrument.  After a few years of 
lessons for each, restlessness set in and a type of           
indifference took over.  The lessons and practicing came to 
an end.  
 

My youngest had not expressed much interest in piano 
when he was younger.  Then when he was a teenager, he 
asked for lessons.  He began to play and now plays even 
for fun and to relax.  When his siblings try to play, they 
are stuck with the truth those days are gone and since they 
gave it up years ago, they can no longer really play.  In 
many ways, they were given a gift, but since they did not 
use and cultivate it, they lost it. 
 

God gives us gifts every day and we too often act like 
those gifts will simply always be there.  The truth is, unlike 
God Himself, many of those gifts are not eternal.  If we 
fail to acknowledge them and put them to use, we risk  
losing them in the end.  What a shame.  What gifts might 
be slowly slipping away from each of us due to our lack of 
interest and indifference?  They might not be there if and 
when we change our minds. 

Xaverian Missionaries Coronavirus Non-Banquet 
Far too often, we have heard the phrase, “It’s an unprecedented year.”  Sadly, that statement is true for the Xaverian  
Fathers’ Annual Mission Banquet.  We cannot gather 300 of our favorite people to raise funds for the missions through a 
raffle and silent auction.  Therefore, we plan to host an on-line auction in hopes of being able to support those most in need. 
 

Please check your bulletin next weekend for information on the Xaverian Non-Banquet On-Line Auction.  There will be a  
variety of wonderful items to bid on October 14 through October 28.  Please check it out.  Your support will, literally, reach 
“to the ends of the Earth.” 
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The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

2020 Calendar Raffle drawings on: 
  09/21 - Nancy Singer - $25 
  09/23 - Audrey Wussow - $25   
  09/25 - Carrie Cieslak - $25    Except during Easter time, the first reading in 

Liturgy of the Word is from the Old Testament. 
There is usually a relationship between the first 
reading and the Gospel.  This is true for both 
weekday Masses as well as Sunday.  The Liturgy 
of the Word for today, the 27th Sunday in  
Ordinary Time, Year A has one of the more  
obvious examples of this tie between the Old  
Testament reading and the Gospel. 
   Today’s first reading from Isaiah is known as 
“The Song of the Vineyard”.  The refrain for  
today’s Psalm is taken from the first reading:  
“The vineyard of the Lord is the house of Israel.”  
The verses are from Chapter 80 of the Book of 
Psalms which echo the message of the first reading 
in different words.  The Gospel is Jesus telling  
another parable located in a vineyard.  
   In all three the tale starts with the plantings 
which are protected by walls or hedges.  The  
vineyard does not do well for various reasons.  In 
the end the master of the vineyard takes measures 
to make the vineyard successful.  The allegory is of 
God who is not obeyed so he takes harsh actions 
but in the long run protects and saves His people. 
   The vineyard is mentioned often in the Bible. 
Remember two weeks ago it was the place where 
the master gave equal pay to the workers who 
did not work equal hours.  
   Wineries have been big business in Israel for 
millennia.  The early Church used the allegory: 
 GIVE US THIS DAY Reflection (excerpt) 10/4/20 
   “Throughout the Scriptures the Lord continually  
    likens human souls to vines. He says for instance: 
    My beloved had a vineyard on a fertile    
    hillside; and again: I planted a vineyard and  
    put a hedge round it. Clearly it is human souls  
    that he calls his vineyard, and the hedge he has  
    put round them is the security of his  
    commandments ….. 

   …he wills that the bonds of love, like the  
 tendrils of a vine, should attach us to our  
 neighbors and make us rest on them, so that  
 always climbing upward like vines growing on   
 trees, we may reach the loftiest heights. 
   He also requires that we allow ourselves to be   
 weeded. To be spiritually weeded means to   
 have renounced the worldly ambitions that  
 burdened our hearts. . . . Freed from the  
 profitless burden of profitless aspirations, that  
 person can breathe again.” 

      ….we must not run to wood, or, in other words,      
    show off or seek the praise of outsiders.   
    Instead, we must bear fruit by reserving the    
    display of our  good works for the true  
    vinedresser.  
           St. Basil the Great, Homily (ca. 329–379) 

St. Alphonsus Rosary Rally 
Come and join us for a Rosary Rally and Marian Devotions on  
Saturday, October 10, 11am in the Community Room.  We will  
celebrate the 103rd anniversary of the miracle of the sun in Fatima.  
For more information contact Russ Flayter, 414-421-0804.   
Program lasts about 45 minutes. 
 
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.  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. 
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Lời Chúa:  
    Mt 21: 33-43 
     Vườn nho là 
một hình ảnh quen 
thuộc đối với 
người Do Thái. 
Chúa đã dùng 
hình ảnh quen 
thuộc này để thính 
giả dễ hiểu điều 
Chúa nói về Nước 
Trời. Ý nghĩa dụ 
ngôn này như sau. 
Thiên Chúa là chủ 
vườn nho. Vườn 
nho thoạt tiên 

được dùng để chỉ dân Do Thái. Dân Do Thái được Chúa chọn là dân riêng. 
Lịch sử dân Do Thái là lịch sử tình yêu thương của Chúa. Vì yêu thương 
Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Vì yêu thương Chúa đã dành sẵn 
cho họ một đất nước. Vì yêu thương Chúa bảo vệ họ khỏi sự quấy phá của các 
nước lân bang. Vì yêu thương Chúa đã sai khiến các tiên tri đến dạy dỗ họ. 
Nhưng sự thương yêu của Chúa được đáp lại bằng sự phản bội. Người Do 
Thái không công nhận quyền làm chủ của Chúa. Họ giết các tiên tri được sai 
đến dạy dỗ họ. Họ còn giết cả Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa để chiếm 
lấy vườn nho làm của riêng họ. Nhưng họ có biết đâu rằng nếu để Chúa là chủ 
thì vườn nho còn được bảo vệ, được chăm sóc và họ còn được hưởng hoa lợi. 
Nhưng từ chối quyền làm chủ của Chúa, vườn nho rơi vào cảnh hoang tàn, đổ 
nát, không còn hoa trái. Và vì thế cuộc đời họ cũng bị diệt vong. 
     Câu chuyện vườn nho không chỉ nói với người Do Thái mà còn nói với tất 
cả chúng ta. Vườn nho là Nước Chúa, là Giáo Hội, là gia đình, là trường học. 
được Chúa chăm sóc tưới bón trong tình thương bao la của Ngài. Thế nên, 
mỗi người Ki-tô hữu phải nghe lời Chúa dạy để trở nên hữu ích cho Giáo Hội 
và cho xã hội. Có thể nói cuộc đời của mỗi người chúng ta là một kỳ quan về 
tình yêu thương của Chúa. Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta được 
hạnh phúc. 
 

************************************************************************************* 
Nhân ngày kính Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu, Bổn mạng Cộng Đoàn, 
Kính chúc quyý ông bà và anh chị em nhiều ơn lành và niềm vui nhờ lời 

chuyển cầu của Thánh Quan Thầy.  Happy Feast!!! 
 

************************************************************************************* 
CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 10, 2020 

1. Thứ Tư ngày 7 tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi—Lễ Nhớ 
2. Chúa Nhật ngày 11 tháng 10: Asian Unity Day– Lễ tại Linh Đài Đức 

Mẹ Lavang, do Đức Cha Jerome Listecki chủ sự, lúc 2:00pm 
3. Chúa Nhật ngày 18 tháng 10:  Lễ nhậm chức Ban Điều Hành TNTT/ 

Chúa Nhật Truyền Giáo  
4. Thứ Năm ngày 22 tháng 10: Thánh Gioan Phaolo II Giáo Hoàng –  

Lễ nhớ 
5. Thứ Tư ngày  28 tháng 10: Hai Thánh Tông Đồ Simon & Tađêô 

Ý cầu nguyện tháng 10 của ĐTC 
 

Cầu cho việc truyền giáo và cho sứ mệnh 
của giáo dân trong Giáo hội. 
Chúng ta cầu nguyện cho giáo dân, đặc 
biệt là phụ nữ, nhờ phép Rửa tội, được 
tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực hữu 
trách trong Giáo hội. 

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  
 

*********************************** 
Chúa Nhật XXIX Thường Niên A 

 Ngày 18 tháng 10 năm 2020 (Xanh) 
 
Đọc Lời Chúa:    chị Thanh, chị Thúy 
 

Lời Nguyện:       chị Lương Oanh 
 
******************************************** 

Chúa Nhật XXX Thường Niên A 
 Ngày 25 tháng 10 năm 2020 (Xanh) 
 
Đọc Lời Chúa:    anh Trần Hiệp, anh Tâm 
  

Lời Nguyện:      chị Hoan Châu  

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 



TIỂU SỬ THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU
 

Các bạn muốn được lên thẳng thiên đàng ? Hãy theo đường lối của Thánh TÊ-RÊ-SA 
 

Thật khiêm tốn, tự đặt mình vào chỗ thấp nhất, làm những điều bình thường nhỏ bé bằng 
đường lối phi thường: 
Rất nhiều người khó có thể nhận thức rằng Therese Martin đã có một cuộc sống rất bình 
thường. Bởi vì bây giờ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giê Su, được cả thế giới biết đến và được 
vinh danh với nhiều tước hiệu: Quan thầy các đoàn truyền gíao, Quan thầy thứ hai của nước 
Pháp, Tiến sỹ Giáo Hội v..v.. Chúng ta quên rằng ngài đã ra đi không được chú ý trong gia 
đình ngài, giữa bạn hữu, trong tu viện Carmelite, ngay cả vị linh hướng của ngài cũng ít chú 
ý đến ngài. 
Dù thế, Lisieux người ta đã nói với nhau rằng một cô gái đã dám nói với Đức Giáo Hoàng 
Leo XIII trong một cuộc triều kiến ở La Mã ( một tờ báo quốc gia đã tường thuật truyện 
này ). Sau đó ngài vào tu viện Carmel ở 15 và 3 tháng tuổi. Nhưng ngài qua đời âm thầm 
trong tu viện Carmelite và chỉ có khoảng 30 người hiện diện trong đám tang ở nghĩa trang 
thành phố Lisieux. Đã có 500.000 người hiện diện trong buổi lễ phong thánh của ngài tại 
Nhà thờ Thánh Phê-rô ở Roma ngày 17 tháng 5 năm 1925. 
Vâng đó là một cuộc sống bình thường và âm thầm. 
Ở Alencon- Lisieux ( 1873-1888) trong một gia đình Công Giáo ở Alencon: cha là ông Louis 
Martin, một thợ làm đồng hồ và thợ kim hoàn, và người mẹ bà Zelie Guerin , là thợ làm đăng 
ten. Ông bà có 8 người con: bốn người con đã mất khi còn nhỏ. Còn lại 4 chị em gái và bà 
mẹ lại mang thai lần nữa ở tuổi 40. 
Therese sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873. Cô là một bé gái rât  là linh hoạt. Cô về sống với gia 
đình một năm rưỡi sau đó sống với bà vú vì bà mẹ cô không thể cho cô bú. Cô sống rất hạnh 
phúc trong gia đình với tình thương mến của bó mẹ và các chị. Cô thừa hưởng một đức tin mạnh mẽ từ gia đình cô. 
Mọi sự tốt đẹp cho đến khi biến cố đau lòng xảy ra: bà Zelie Martin qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1877, lúc đó bé Therese mới 4 
tuổi rưỡi. 
Bé Therese bị xúc động mạnh. Cô chọn chị Pauline là người mẹ thứ hai, nhưng vết thương qúa sâu phải mất mười năm mới nguôi 
ngoai được. Vì phải nuôi 5 cô con gái nên ông Martin đã theo lời khẩn khoản của người em trai rể dọn về Les Buissonets, Lisieux. 
Bé Therese tìm thấy một không khí ấm cúng tại đây, tuy vậy 5 năm đi học tại trường Benedictine lại trở nên "buồn bã nhất trong đời". 
Bé là một cô học trò nhút nhát cho nên không chịu nổi cuộc sống ở trường học. Khi chị Pauline rời nhà để nhập tu viện Carmel,  vết 
thương của cô đau đớn trở lại. 
Ở tuổi lên 10, Therese đã mang một căn bệnh trầm trọng. Cô bị bệnh ảo giác. Các bác sỹ đã bó tay. Gia đình cô vàø các nữ tu dòng 
Carmel cầu nguyện rất nhiều. 
Vào này 13 tháng 5 năm 1883, bức tượng Đức Trinh Nữ đã mỉm cười với cô và cô đã khỏi bệnh tức thì. Năm sau đó, vào ngày 8 tháng 
6 năm 1885, Therese được Chịu Lễ lần đầu. 
Từ đó cô đã nghĩ tới việc nhập dòng Carmel. Sau đó người mẹ thứ ba là Marie lại nhập tu viện khiến cô lại một lần nữa khô đau  về sự 
chia lìa. 
Cô đã phải vượt nhiều khó khăn trong việc đi tu. Cô đã phải tranh đấu với ông chú, vị tu viện trưởng , vị Giám Mục địa phương và 
ngay cả với Đức Giáo Hoàng Leo 13. Cô đã cương quyết theo đuổi nguyện vọng được " yêu Chúa Giê-Su và làm cho Người được 
yêu" 
Được biết việc một kẻ giết người đã giết 2 người đàn bà và một bé gái 12 tuổi ở Paris, Therese đã cầu nguyện thật nhiều và làm nhiều 
việc nhân đức cho anh ta, cầu xin cho anh Henry Pranzini, kẻ giết người, được ơn cứu độ. Anh ta đã bị xử trảm nhưng giây phút  chót 
anh đã hôn tượng Chúa Chịu Nạn. 
Therese đã khóc lên sung sướng, việc câu nguyện của cô đã được nhậm lời, cô gọi anh Panzini là " đứa con đầu tiên"  
Trong một cuộc hành hương đi nước Ý, cô xin được có phép của Đức Giáo Hoàng để nhập tu viện ở tuổi 15. Cô chỉ nhận được sự trả 
lời một cách thoái thác. Dù vậy vào ngày 9 tháng 4 năm 1888 cô đã lìa xa cha, chị Celine, chị Leonie và con chó Tom mãi mãi. 
Therese đã thật hạnh phúc nhập dòng Carmel mãi mãi, một "tù nhân" với Chúa Giê-Su và với 24 nữ tu khác. Cô nhiệt thành chấp nhận 
cuộc sống cầu nguyện ở tu viện . 
Sự đau khổ lớn nhất của Therese vào lúc đó là bệnh tình của cha cô, ông đã phải nhập viện tâm thẩn ở Caen. Sau đó ông qua đời  và 
người chị cô là Celine, người săn sóc ông đã cũng nhập tu viện, như vậy trong tu viện đã có 4 chị em: Therese, Leoni, Pauline, Celine. 
Sau nhiều năm tìm kiếm Therese đã thấy được linh đạo. Cuộc đời của cô đã đổi hẳn. Cô nhận được ơn thông hiểu về Thiên Chúa. 
Cuộc sống Ki-Tô hữu không gì khác hơn cuộc sống một em nhỏ với Người Cha Nhân Từ, bắt đầu từ Lễ Thanh Tẩy và tiếp tục trong 
sự phó thác trọn vẹn. " Nếu anh em không trở nên như trẻ em thì anh em sẽ không được vào Nước Trời." 
Ngày 9 tháng 6 năm 1895 trong ngày Lễ Chúa Ba Ngôi, một linh cảm đột nhiên nổi lên trong Therese: cô phải tận hiến làm vật hy sinh 
toàn thiêu cho Tình Thương Xót Chúa. Sau đó Therese bị bệnh lao, tuy vậy cô đã dùng hơi sức trong hai năm còn lại đểû dạy dỗ cho 5 
tập sinh và linh hướng cho 2 sư huynh truyền giáo một ở nước Trung Hoa, một ở Phi Châu. 
Therese lại bị kiệt sức về bệnh đau cuống họng, tuy vậy cô đã vâng lời viết những dòng hồi ký cuối cùng.Therese đã viết: cô ngợi ca 
Tình Thương Xót Chúa trong cuộc sống ngắn ngủi của cô. 
Cô đã cầu nguyện rằng:" sẽ làm điều tốt cho trái đất sau khi cô chết, cho tới ngày tận thế". Cô đã khiêm nhượng tiên tri rằng sứ mạng 
của cô sau khi chết là hướng dẫn Linh Đạo Nhỏ cho các linh hồn. Cô qua đời ngày 30 tháng 9 nam 1897. 
Cô đã viết rằng cô muốn trở nên: một linh mục, một phó tế, một tiến sỹ Hội Thánh, một nhà truyền giáo, một người tử đạo" có nghĩa là 
cô muốn tất cả. 
Một năm sau khi cô qua đời, cuốn sách Một Tâm Hồn, trích đoạn những bài viết của Therese được phát hành. Therese đã được phong 
Thánh ngày 17 tháng 5 năm 1925.                    
                        Trích nguồn: http://teresafamily.org/content 
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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 
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Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Stocks. Bonds. CDs. 
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Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 
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Franklin, WI 53132 
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EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Sweeney Well Drilling 
& Pumps

Water is Our Business 
Since 1952

                     414-425-3123
Franklin

Ketterhagen
MeMorials

      262-763-2535
Custom Design & Installation 

Burlington - Elkhorn
www.ketterhagenmemorials.com

  Veterinary Care    Grooming 
Daycare    Boarding

414-427-2700

CH01

Expires: 
3-31-21 VALLEY GREEN

GOLF COURSE
• 9 HOLE • PAR 3

W126 S9218  N. Cape Rd.
Muskego, WI 53150

(414) 425-9985

3573 South 108th Street
(414) 321-6111

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

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

Classes, Birthday Parties and More!

AltiusGym.com

CASH FOR GOLD
ROBERT  HAACK DIAMONDS

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

BRUSKIEWITZ
FOREST LANE FUNERAL CHAPEL
Funeral & Cremation Services

Family Owned & Operated
Celebrating 100 Years of Service

1912 - 2012
5355 W. Forest Home Ave

414-321-1700

COMMERCIAL
RESIDENTIAL • INDUSTRIAL

Paving •  Seal Coating
Line Marking

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

suburbanasphalt.com

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


