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

JANUARY 3, 2021
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.

Parish Stewardship of Treasure
December 14 & 21, 2020
Envelope
R/M/Energy
Total
HOTROD
Those in Need

Weekly
Income
$ 8,879
$ 19,434
$
413
679
$ 29,405
$ 2,028
$ 5,573
$
555
$
616

Weekly
Budget

YTD
Actuals

YTD
Budget

$ 15,603

$277,022

$320,648

$
680
$ 16,283

$ 14,047
$291,069

$ 15,570
$336,218

$

$ 119,594

$ 52,845

3,955

$ 12,539

3rd - 9am - Life Teen Session - Virtual
4th - 6:15pm - Religious Ed Classes
11th - 6:15pm - Religious Ed Classes
12th - 6:45pm - Knights of Columbus Meeting
13th - 6pm - Prayer Shawl Ministry
17th - 9am - Life Teen Session - Virtual
19th - 7pm - Finance Council
25th - 6:15pm - Religious Ed Classes with
First Reconciliation at 6:30pm
27th - 7pm - Pastoral Council
Feb 1st - 6:15pm - Religious Ed Classes

2020 Calendar Raffle drawings on:
12/21 - Neal Gerlach - $25
12/23 - Pat Dahl - $250
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Baptism – Three month preparation for children
of registered parishioners. Adults are asked to
complete the RCIA.
First Eucharist – Students begin preparation for
First Reconciliation and First Eucharist in first
grade, receiving in second grade.
Adults are asked to complete the RCIA.
Reconciliation – By appointment only.
Confirmation – High School Juniors prepare
the entire year for Confirmation in spring.
Adults are asked to complete the RCIA.
Marriage – Six month preparation period for
registered parishioners. A date will be set after
your first appointment.
Holy Orders – Please contact any member of
the Pastoral Staff, or SCJ Vocation Office,
414-427-4279 or 800-609-5559,
www.scjvocation.org.
Anointing of the Sick – We welcome the
opportunity to visit sick, homebound or
hospitalized parishioners.
PARISH STAFF
office hours - 8am-4pm - Monday-Friday
Pastor
Fr. Terence Langley, SCJ .......................414-209-7677
Associate Pastor
Fr. Joseph Quang Tran, SCJ.
....................................................................................................... .414-209-7676
Deacons
Linh Bruno Nguyen and Chuck Schneider
Pastoral Associate
Br. Duane Lemke, SCJ
Music Director
Mary MacDonald
Christian Formation
Katie Delemont ..................................................... 414-209-7684
Administrative Assistant
Diane Winkowski................................................414-209-7678
Bookkeeper
........................................................................................................ 414-209-7682

Get important and good news from your parish!
FLOCKNOTE is our private secure email and
text message system.
Check the bulletin or www.stmoftours.org to sign up.
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Intentions, Observances, Readings
Week of January 3, 2021
Intentions
Sunday
8:30 am † Sherrie Myers - Ramona Bosch Family
10:30 am All Parishioners Living and Dead
Monday
† Ronald Wroblewski - Kathy Frisch
Tuesday
† Rosemary Young - Mark Hansen
Wednesday
† Sandra Cerutti Loretta Wisniewski
Thursday
† Valerie Herkowski - Ramona Bosch
Friday
Kenny Kutnyka - Anita
Saturday
† Megan Coffey - Family
Next Sunday
8:30 am All Parishioners Living and Dead
10:30 am † Alice Cibulka - Tom & Judy
Observances
Sunday:
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Next Sunday:
Readings
Sunday:
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Next Sunday:

Saturday, January 9th
4:00pm - Lector: Rosemary Karnowski
Ministers of Hospitality:
Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier
Sunday, January 10th
8:30 am - Lector: Mark Schlachter
Ministers of Hospitality:
Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz,
Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb,
Ramona Bosch, Rick Chiapete
10:30 am - Lector: Katie Delemont
Ministers of Hospitality:
Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring

Epiphany of the Lord
National Migration Week
St. Elizabeth Ann Seton, Religious
St. John Neumann, Bishop
St. André Bessette, Religious
St. Raymond of Penyafort, Priest
Baptism of the Lord
Is 60:1-6; Ps 72:1-2, 7-8, 10-11,
12-13; Eph 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12
1 Jn 3:22-4:6; Ps 2:7bc-8, 10-12a;
Mt 4:12-17, 23-25
1 Jn 4:7-10; Ps 72:1-2, 3-4, 7-8;
Mk 6:34-44
1 Jn 4:11-18;
Ps 72:1-2, 10, 12-13; Mk 6:45-52
1 Jn 4:19-5:4; Ps 72:1-2, 14 and
15bc, 17; Lk 4:14-22a
1 Jn 5:5-13; Ps 147:12-13, 14-15,
19-20; Lk 5:12-16
1 Jn 5:14-21; Ps 149:1-2, 3-4,
5 and 6a and 9b; Jn 3:22-30
Is 42:1-4, 6-7; Ps 29:1-2, 3-4, 3,
9-10; Acts 10:34-38; Mk 1:7-11 or
Is 55:1-11; Is 12:2-3, 4bcd, 5-6;
1 Jn 5:1-9; Mk 1:7-11

Sanctuary Lamp Intentions

You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for
one month with your intention. Many openings
in 2021.
January Intentions
Ioder Family from family

Urgent Need - Ministers of Hospitality/Ushers &
Sacristans
We are in need of ushers for all masses. Scheduling is flexible.
Please contact Cindy Flynn - flynncd82@gmail.com or
414-412-0484.
We also need sacristans for Sunday Masses and funerals.
Please call the parish office.

Mary Balthazor; Bill Blaser;
Martha Boehme; Grace Ciesielski;
Kathy Crisci; Gloria Dominiak;
Pat Friedewald; Jan Grant; Joseph Heil;
Nick Ioder; Michele Liederbach;
Karen Rueth; Mary Thompson; Agnes Waterman
J A N U A R Y 3 , 2 0 2 1 · E P IP H A N Y O F T H E L O R D

One Percent Prayer

2021 is here and we want to encourage you to start off
this New Year by getting closer to Christ. Our offices at
the Archdiocese have put together this simple initiative
for you to take 1% of your day for 30 days to get to
know Jesus better in personal prayer and daily scripture
reading. Find out how at
https://www.archmil.org/one-percent-prayer.
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Gospel Meditation ©LPi

“Where is that thing?” mumbled Bob as he searched
frantically on his dimly lit desk for the current electric bill.
“I know I put it right on top of these papers this morning!”
Growing in frustration and bordering on anger, he flies stuff
around, moves books and opines why simple tasks need to
be so hard. Enter his wife, who calmly says, “Maybe it would
help if you put the light on, dear.” The desk light goes on
and lo and behold, there is the electric bill right where Bob
left it earlier. All it took was a little light!
We stubbornly refuse to turn on the lights! Either we are
distracted, determined, disinterested, preoccupied, stubborn,
apprehensive, or all of the above. Or perhaps, we fail to do
the obvious. We would rather live our lives with the dimmest
of lights or even in total darkness. Why are we afraid to do
something so we can actually see? It might help us to find
quicker and better answers to problems, the meaning of life,
relationships, happiness, and what is ultimate truth. Yet, we
stumble along, moving things from one side to the other,
getting angry, feeling cheated, being unsettled, resigning
ourselves to the agony of defeat once again.
“And behold, the star they had seen at its rising preceded
them, until it came and stopped over the place where the
child was.” The light has come into the world in the person of
Jesus Christ! We no longer have to fumble in the darkness.
We have been gifted with the illumination we need to see
our way through things and find what we really are looking
for. All these years later, however, so many are still
reluctant to accept him. Perhaps they are unconvinced,
disinterested, preoccupied, stubborn, apprehensive, or all of
the above. Everyone has their own reason for not wanting to
turn on the switch.
But there are so many answers to so many of our problems in
this humble Child of Nazareth. A simple birth teaches us
about God’s tender wedded relationship with humanity.
It speaks to the expanse of God’s salvation across the globe,
and the incarnate Divine wonders and blessings that are a
part of our life moment to moment. It calls us to understand
the design of world order God intended as found in the
Beatitudes, the sacredness of every human life and all of
creation and the meaning of things we struggle with most,
like suffering and death. We have a lot of Good News to
share, not just with a privileged few but with all the world.
All races and creeds can receive God’s healing word. God
continues to manifest himself even now! Use the light to find
what you are really looking for!

Thank You!!!

Thank you to everyone who helped with decorating the
Church, Narthex, hallway and outside of church for
Advent and Christmas. We could not do it without our
church community. Thank You! Thank You! Thank You!
Br. Duane & Amy Dey
Co-Chairs Worship Committee
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Everyday Stewardship ©LPi - Tracy Earl Welliver

If you’re on social media, you have probably seen a meme
going around that features this quote: “God has a plan for
your life. The enemy has a plan for your life. Be ready
for both. Just be wise enough to know which one to battle
and which one to embrace.”
There were certainly two competing plans for the Magi:
God’s and Herod’s. And, wise as they supposedly were, it
wasn’t entirely easy for the Magi to discern which was
which.
After all, Herod posed as a friend. He offered the Magi
hospitality and kindness. Though the Gospel doesn’t say
so, he probably flattered them and appealed to every
moral weakness he could observe in them. In his palace,
they must have felt great physical comfort — rest and
tables of plenty on what was an otherwise long and
treacherous journey.
But if the Magi were honest with themselves, I’ll bet they
would have admitted that, regardless of Herod’s charm,
they felt a gnawing sense of doubt while in his presence.
When they looked upon the Christ Child, born in a stable
without any of the comforts of the world or protections of
wealth, they probably felt the opposite. They probably
felt safe.
The Magi were lucky enough to have the right plan spelled
out for them in a dream, but for the rest of us, it’s enough
to remember this: God’s plan is often the one that leads us
to places of great simplicity, great humility and great love.
Let’s have the wisdom to view power with suspicion, and
innocence with admiration.

Coming in 2021!!!

Our bulletin publisher, LPi, is working on a new product
for bulletin submission and when published can be
emailed directly to your inbox. To accomplish this we
need to provide them with email addresses. Please
contact or email the parish office with your current email
address so we can be sure our records are current.

Food Pantry
Pantry is open Tuesday’s 10am to noon, or call for
appointment. To help defray costs for food we would
gladly take any unused, unwanted coupons. You can
drop them in the collection basket or stop by during hours
of operation. Questions contact Barbee Sorensen,
414-209-7674 or barbee@stmoftours.org.
Jelly Oil Syrup Pancake Mix Hamburger Helper
Juice Chunky Soups Tuna Chicken Gravy
Sloppy Joe Sauce Pasta-All Types Spaghetti-O’s
Mac & Cheese Peanut Butter Ketchup/Mustard
Spaghetti/Alfredo Sauce Mashed Potatoes Frosting
Canned Vegetables Canned Fruit-All Types Sugar
Stuffing Brownie/Cake Mix Toilet Paper
Cleaning Products Paper Towel Personal Hygiene
ST. MARTIN OF TOURS · FRANKLIN, WI

The Call and
Challenge
by Pat Boyer

Christmas Memorials 2020

NEW YEARS RESOLUTIONS?
Joseph Ceretto, Jr.
It’s a few days before Christmas and I am a
George & Mary Sawatzek
little verklempt. (A word that appeared a lot after
Rose & Eugene Dorsch
Mike Myers used it in a Saturday Night Live sketch
George, Olivia, Jerry & Joan Napientek
in 1992.) I am very busy preparing for Christmas
Phyllis & Ellsworth Ioder
and stressed in coming up with a column idea. So,
Rick Burkee
Joe, Jayne & Fred Gaffney
truth be told, I searched for something pithy to
Virginia Wojciechowski
Patrick Odle
share by someone much wiser than I for my first
Joseph Wojciechowski
Judith Stenicka
column of the New Year. Word on Fire blog of
Marion Gratz
Margaret Koc
12/31/2015 had this:
Lloyd, Rosella & Ed Burish
Aurelia Yeko
POPE FRANCIS’ 10 NEW YEAR’S RESOLUTIONS
Jerome & Beatrice Lewicki
Vince Berti
FOR YOU
Sally Geipel
Healthcare Workers
1. “Take care of your spiritual life, your
Robert Valen
George and Ruth Schalk
relationship with God, because this is the
Mike Starz
Miles Berger
backbone of everything we do and everything
Ralph Starz
Maureen Narey
we are.”
Arthur Lavake
Amanda
Schalk
2. “Take care of your family life, giving your
Edward Finstad
Myrtal
Hribar
children and loved ones not just money, but
Phyllis Finstad
Rymond
Yank
most of all your time, attention and love.”
Lucille Lavake
Jack
Aschenbrenner
3. “Take care of your relationships with others,
Wally Wade
Rose
&
Ralph
Blattner
transforming your faith into life and your
Warren Joerndt
Gary
Blattner
words into good works, especially on behalf of
Mike Dallman
Barbra
&
Theodore
Blattner
the needy.”
Jack Reiland
Anna
&
Ernest
Unger
4. “Be careful how you speak, purify your tongue
Charlotte Cebar
Maryann
&
Jerry
Mayer
of offensive words, vulgarity and worldly
Michael Cebar
Myra & George Dammar
decadence.”
Alice Cebar
5. “Heal wounds of the heart with the oil of
Rymond Merkel
forgiveness, forgiving those who have hurt us
Kay Reynolds
Jams Denton USN Navy
and medicating the wounds we have caused
Ben & Marion Jaeger
Andy Geiger
others.”
Donald Jaeger
Gerry Buck
6. “Look after your work, doing it with enthusiasm,
Ed & Shirley Sell
Francis Buck
humility, competence, passion and with a spirit
Phyllis Finstad
Edward Bonis
that knows how to thank the Lord.”
Meehan Family
Mr. & Mrs. Mulook
7. “Be careful of envy, lust, hatred and negative
Karner Family
Laura Stephan
feelings that devour our interior peace and
Bilder Family
Anton Brinza
transform us into destroyed and destructive
Wick Family
Tony Brinza
people.”
Herb Link
Rudy & Marge Mikush
8. “Watch out for anger that can lead to
Scott Schroeder
Patrick
Mikush
vengeance; for laziness that leads to existential
Kukla Family
Len
&
Virginia
Maciejewski
euthanasia; for pointing the finger at others,
Cieszynski Family
Deceased
of
Kramp
&
which leads to pride; and for complaining
Albert Rindfleisch
Michalski
Families
continually, which leads to desperation.”
9. “Take care of brothers and sisters who are
(we apologize for any
weaker … the elderly, the sick, the hungry, the
misspellings)
homeless and strangers, because we will be
judged on this.”
10. “Making sure your Christmas is about Jesus and
not about shopping.”
Turns out this was a paraphrase of the Pope’s
words on www.vatican.va from December 22,
2014 when Pope Francis addressed Vatican City
workers. It wasn’t even presented as New Year The Word on Fire blogger said he “discovered this list via a Protestant friend
resolutions! It is, however, a fairly accurate
who had posted it on Facebook.” I found it was borrowed from a Catholic
condensation of the original message.
News Service blog dated 1/1/2015. Google “vatican.va Dec 22, 2014
speech” to see the Pope’s original message.
continued
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Ý cầu nguyện tháng 1 của ĐTC
Xin Chúa ban ân sủng cho chúng ta để
sống tình huynh đệ tuyệt hảo với anh
chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu
nguyện cho nhau và cởi mở với mọi
người.

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh/Ba Vua – B
Ngày 03 tháng 01 năm 2021 (Trắng)

Đọc Lời Chúa: Chị Nhàn, chị Ngọc
Lời Nguyện: Chị Hương
********************************************

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa
B
Ngày 10 tháng 01 năm 2021 (Trắng)

Lời Chúa: Mt 2: 1-12
Hôm nay chúng ta mừng lễ ba Vua, tức lễ Hiển Linh. Dựa vào Thánh Kinh và
Thánh Truyền kể lại việc tìm kiếm Chúa của các ’nhà chiêm tinh” từ Phương Đông
miền đất Palestina, theo sự hướng dẫn của một vì sao lạ. Các nhà chiêm tinh tìm kiếm
ngôi sao dẫn đến Belem, nơi có Chúa Giêsu và Mẹ Ngài và Thánh Giu-se. Các ông đã
can đảm từ bỏ xứ sở, đi đến một nơi xa lạ, dám sống một cuộc mạo hiểm.Và cuối
cùng, sau cuộc lộ trình đường xa nhiều gian khổ và nguy nan, các ông đã gặp được
Đấng Cứu Thế Emmanuel.
Còn chúng ta, quá thường sống như người ngoại đạo trong một đất nước còn mang
tên Kitô, chúng ta có can đảm lên đường tìm kiếm Chúa Kitô không? Chúng ta có
biết đi theo ngôi sao của các hiền sĩ còn đang chiếu sáng cho những kẻ đói khát Thiên
Chúa không?
Tiếng "nhà chiêm tinh" không lột tả hết ý nghiã. Các vị này còn biết giải thích
giấc mộng và làm tư tế trong đền thờ xứ Ba-tư. Các món quà của họ có vẻ là sản
phẩm của Ả-rập. Vì có 3 món quà, nên tục truyền thành 3 chiêm tinh gia. Họ được đặt
tên là Caspar, Balthasar, và Melchior, và Caspar trở thành da đen. Các ngài đại diện
cho toàn thể dân ngoại từ khắp nơi.
Bêlem là một thành nhỏ quãng 5 dặm về phía nam của Giêrusalem, và là quê của
vua Đa-vít. Dấu Chúa sanh ở đây chỉ rằng Ngài là dòng vương giả.
Ý nghĩa các tặng vật:
- Vàng: kim loại quý trong triều đình. Chúa là vua.
- Nhũ hương: thường dùng trong việc tế tự. Khói hương bay lên như những
lời khấn nguyện. Chúa Giêsu là Chúa.
- Mộc dược: để tẩm liệm xác chết. Chúa là người, đấng chịu chết để cứu
thiên hạ.
**************************************************************************************************************

CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 1/ 2021

1.
2.
3.
4.
5.

Chúa Nhật ngày 3 tháng 1: Lễ Hiển Linh/Epiphany, Lễ Tiếng Việt, lúc
12:30pm
Chúa Nhật ngày 10 tháng 1: Chúa Giê-su chịu phép Rửa - Lễ Kính
Thứ Năm ngày 21 tháng 1: Thánh Anê - Lễ Nhớ
Thứ Hai ngày 25 tháng 1: Thánh Phaolo Tông Đồ tr ở lại - Lễ Kính
Thứ Năm ngày 28 tháng 1: Thánh Tôma Aquinô—Lễ Nhớ

NGÀY 03 THÁNG 1 NĂM 2021 · CHÚA NHẬT LỄ BA VUA — NĂM B

Đọc Lời Chúa: Chị Bích Vân, chị Huyền
Lời Nguyện: Chị Kim Lan
********************************************

Chúa Nhật II Thường Niên – B
Ngày 17 tháng 01 năm 2021 (X anh)

Đọc Lời Chúa: Anh Châu, anh Bùi Hiệp
Lời Nguyện: N/A
********************************************

Chúa Nhật III Thường Niên - B
Ngày 24 tháng 01 năm 2021 (X anh)

Đọc Lời Chúa: Anh Trần Hiệp, anh Tâm
Lời Nguyện: Anh Tiến

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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Đức Thánh Cha công bố năm 2021 là “Năm đặc biệt về thánh Giuse”
Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn
thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha
– và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày
8/12/2021. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Tòa Ân giải Tối cao đã ban
hành sắc lệnh về các ơn Toàn xá được ban trong Năm này,
Ngày 8/12/1870, chân phước Giáo hoàng Pio IX đã ban hành sắc
lệnh Quemadmodum Deus, công b thánh Giuse là Đکng Bژo tr Giáo
hội.
Tông thư Trái tim của người Cha được Đức Thánh Cha viết trong bối
cảnh của đại dịch Covid-19. Theo ngài, đại dịch giúp chúng ta hiểu tầm
quan trọng của những con người vì công ích, những người xa ánh đèn sân
khấu, kiên nhẫn mỗi ngày và nuôi dưỡng hy vọng, lan toả sự đồng trách
nhiệm. Chúng ta có thể tìm thấy nơi thánh Giuse, “một người không được
chú ý, người hiện diện hàng ngày, kín đáo và âm thầm, người chuyển cầu,
là sự nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc khó khăn”. Thánh nhân nhắc
chúng ta rằng những người dường như “giữ vai trò phụ”, âm thầm, lại là
“những vai chính không thể so sánh trong lịch sử cứu độ”.
Người cha được các tín hữu yêu mến
Trong Tông thư, điểm đầu tiên Đức Thánh Cha miêu tả về thánh
Giuse đó là thánh nhân là người cha được các tín hữu yêu quý, vì ngài đã
thể hiện một cách cụ thể tình phụ tử của mình "khi dâng cuộc đời mình
làm của lễ trong tình yêu phục vụ Đấng Cứu Thế".
Người cha dịu dàng
Điểm thứ hai, thánh Giuse là người cha dịu dàng, nơi ngài, “Chúa Giêsu nhìn thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa”, điều giúp chúng ta đón nhận
sự yếu đuối của mình”, bởi vì “chính nhờ và bất chấp sự yếu đuối của chúng ta" mà hầu hết các kế hoạch của Thiên Chúa được
thực hiện. Thật vậy, Thiên Chúa "không lên án chúng ta, nhưng đón nhận, ôm lấy chúng ta, nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta".
Người cha vâng lời Thiên Chúa
Thứ ba, thánh Giuse là người cha vâng lời Thiên Chúa; bằng sự vâng phục, ngài đã cứu Mẹ Maria và Chúa Giê-su và dạy Con
của ngài “thi hành ý Chúa Cha”.
Người cha của sự đón tiếp
Thứ tư, thánh Giuse cũng là “người cha của sự đón tiếp” bởi vì ngài “đón nhận Mẹ Maria vô điều kiện”. Đức Thánh Cha nhấn
mạnh cử chỉ này ngày nay vẫn quan trọng. Qua thánh Giuse, Thiên Chúa lập lại với chúng ta “Đừng sợ!” bởi vì “đức tin mang lại
ý nghĩa cho mọi biến cố. Sự đón nhận của thánh Giuse mời gọi chúng ta đón tiếp người khác như chính họ là, không loại trừ, ưu
tiên cho những người yếu đuối”.
Người cha can đảm sáng tạo
Điểm thứ năm Đức Thánh Cha miêu tả thánh Giuse đó là lòng can đảm sáng tạo, “biết cách biến vấn đề thành cơ hội bằng cách
luôn đặt niềm tin vào Chúa Quan Phòng lên hàng đầu”. Thánh nhân phải đối mặt với "những vấn đề cụ thể" của gia đình mình,
giống hệt như những gia đình khác trên thế giới, đặc biệt là những người di cư. Là người bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thánh
Giuse "không thể không là người bảo vệ Giáo hội", của tình mẫu tử và Thân thể Chúa Kitô: mọi người túng thiếu đều là "Hài nhi"
mà thánh Giuse bảo vệ và từ ngài, người ta có thể học cách "yêu mến Giáo hội và người nghèo.
Người cha lao động
Thứ sáu, thánh Giuse là người lao động. Là người thợ mộc lương thiện để nuôi sống gia đình, thánh nhân cũng dạy chúng ta
“giá trị, phẩm giá và niềm vui” của việc “ăn miếng cơm thành quả lao động của mình.” Đức Thánh mời gọi hiểu ý nghĩa của lao
động, điều mang lại phẩm giá và là sự tham gia vào chính công trình cứu độ. Lao động là cơ hội cho các gia đình; không có việc
làm các gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn, căng thẳng, rạn nứt và thậm chí là sự cám dỗ tuyệt vọng và phân tán.
Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người "khám phá lại giá trị, tầm quan trọng và sự cần thiết của lao động", để "làm
nảy sinh một chuẩn mực mới, trong đó không ai bị loại trừ". Đặc biệt, khi nhìn vào tình trạng thất nghiệp ngày càng trầm trọng do
đại dịch Covid-19, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người dấn thân để chúng ta có thể nói: "Không có người trẻ nào, không có người
nào, không có gia đình nào không có việc làm!"
Người cha luôn là bóng mát che chở
Điểm cuối cùng Đức Thánh Cha miêu tả thánh Giuse đó là người cha luôn che chở. Thánh nhân gìn, giữ, bảo vệ, không rời
Chúa Giê-su, đảm nhận trách nhiệm trong cuộc sống của Chúa. Thánh Giuse được gọi là Đấng rất thanh khiết, nghĩa là “đối
nghịch với sự chiếm hữu”: ngài biết yêu thương cách tự do, không chiếm hữu, biết từ bỏ mình để đặt Chúa Giê-su và Mẹ Maria ở
trung tâm của đời mình. Hạnh phúc của ngài là “trao tặng chính mình”: không bao giờ thất vọng nhưng luôn tin tưởng, luôn thinh
lặng, không than van, nhưng có những cử chỉ cụ thể tín thác.
Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hình ảnh của thánh Giuse là gương mẫu, trong một thế giới "cần những người cha và từ
chối những ông chủ", từ chối những người nhầm lẫn "quyền hành với sự độc tài, phục vụ với nô lệ, đối mặt với áp bức, bác ái với
phúc lợi, sức mạnh với sự phá hủy.
Hồng Thủy - Vatican News
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Re Ann Holmes, CFP , AAMS
Stocks.
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CDs.
®
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Sweeney Well Drilling
& Pumps

Financial Advisor

IRAs. IRAs.
Mutual
funds.
Mutual
funds.
Re Ann

7162 South 76th Street
Re Ann Holmes, CFP®, AAMS®
Franklin, WI 53132
Financial Advisor
414-525-9650
7162 South 76th Street
® Franklin, WI
Holmes,
CFP
, AAMS
Re Ann
Holmes,
CFP®®, 53132
AAMS®
414-525-9650
Financial Advisor ®

EdwardJones

Financial Advisor

Member SIPC

MAKING
SENSE
INVESTING
7162Street
SouthOF76th
Street
7162 South 76th
Franklin, WI 53132
®
Franklin, WI 53132
414-525-9650
414-525-9650
MAKING SENSE OF INVESTING

EdwardJones

Ketterhagen
Memorials
262-763-2535

Custom Design & Installation
Burlington - Elkhorn

www.ketterhagenmemorials.com

Water is Our Business
Since 1952

414-425-3123
Franklin

Member SIPC

®

EdwardJones
®

EdwardJones GREEN
VALLEY
MAKING SENSE OF INVESTING

MAKING SENSE OF INVESTING

CH01

Expires:
3-31-21

Member SIPC

Member SIPC

GOLF COURSE

• 9 HOLE • PAR 3
W126 S9218 N. Cape Rd.
Muskego, WI 53150

Veterinary Care Grooming
Daycare Boarding

414-427-2700

(414) 425-9985

BRUSKIEWITZ

Pre-Need Lunch & Learn Seminars Held Monthly
Call 414-649-1739 for more info | www.maxsass.com

Classes, Birthday Parties and More!

FOREST LANE FUNERAL CHAPEL
Funeral & Cremation Services
Family Owned & Operated
Celebrating 100 Years of Service
1912 - 2012

James Sass & Michael Kremski - Parish Members

AltiusGym.com

414-321-1700

5355 W. Forest Home Ave

CASH FOR GOLD
ROBERT HAACK DIAMONDS

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

Air Conditioning & Duct Cleaning
Installation and Service

414-764-4700
262-534-5568

Oak Creek
Waterford

COMMERCIAL
RESIDENTIAL • INDUSTRIAL
Paving • Seal Coating
Line Marking
11251 West Forest Home Ave, Franklin
P 414.425.5353 | F 414.425.6691
suburbanasphalt.com

5133 S. 108th St.
414-425-1010 Hales Corners
Open Monday - Saturday 7am -8pm

MATUS EYECARE

JESSE A. WESOLOWSKI
Attorney At Law

Wesolowski, Reidenbach & Sajdak,
S.C.

FLOOR COVERING

Contact Shirley Gebert to place an ad today!
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827

Carpet, Vinyl, Hardwood
& Laminate Floors

11402 W. Church Street
Franklin, Wisconsin 53132
(414) 529-8900 Fax (414) 529-2121
Email: JWeslaw@aol.com

11360 W. Forest Home Ave.

529-7770

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

262-786-8009

www.krausefuneralhome.com

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

Haupt’s Tree & Stump Removal
Insured
Steve Haupt
414-491-8402
Stump, Brush & Tree Removal
Chipping Service, Lot Cleaning
W193 S6885 Hillendale Dr., Muskego, WI 53150

WENTA

Mon, Tues, & Thur: 7 am-9 pm
Wed: 7 am-7 pm
Fri: 7 am-6 pm
Closed Sat & Sun

(414) 761-3250

FUNERAL HOMES
& CREMATION SERVICES

•
•
•
•

MONUMENT CO.

We Do Our Own Work

7948 South 27th St, Oak Creek
BOBBY GUTKNECHT
Owner

Mon. thru Fri. 9-5; Sat. 9-3

3573 South 108th Street

www.wentamonuments.com

James K. Jaskolski
Christopher Kuechler
Circuit Court Commissioner
jaskolskilaw.com

(414) 321-6111

3552 S. 13th Street
744-3834

“A Full Service Family Law Firm”

ROMAN ELECTRIC
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work

640 S. 70th St.
For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com

414-471-8565

St. Martin of Tours Parish, Franklin, WI

A 4C 01-0738

