
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. 

FEBRUARY 7, 2021 
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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 
Julie Baker ................................................................... 414-209-7682  

2021 Calendar Raffle drawings on: 
  01/25 - Jeanne Hoffmann - $25 
  01/27 - Peter Leitner - $25 
  01/29 - Keith Ponath - $25 

 
 
 
 
 
 
 
 

Text STMOT to 84576 or go to stmot.flocknote.com to 
sign-up for email and/or text messages from the  
parish.  Word on Fire digital videos FREE until Easter 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of January 31, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope             $     9,166    $   10,552     $358,523     $404,010 
R/M/Energy   $        187    $        500     $  17,575     $  18,850 
Total     $     9,353    $   11,052     $376,098     $422,860 
 

HOTROD   $     2,990    $     1,362    $ 131,409     $  63,610 
Those in Need    $        140                        $   14,621            

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.   
 

One Percent Prayer 
2021 is here and we want to encourage you to get 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 
www.archmil.org/one-percent-prayer. 

8th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
10th - 6pm - Prayer Shawl Ministry 
15th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
16th - 7pm - Finance Council 
17th - Ash Wednesday 
21st - 9am - Life Teen Session 
22nd - 6:15pm - Religious Ed Classes 
24th - 7pm - Pastoral Council 
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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 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am    All Parishioners Living and Dead    
 10:30 am † Marjorie Rosenek - Family  
Monday    † Virginia Wojciechowski - Family  
Tuesday  † Ronald Wroblewski - Bob Mihm  
Wednesday † Edward Bonis - Barb Geiger 
Thursday      Fr. Joseph Quang Tran’s Intention 

Friday  † Joseph, Alice & Grace Rupinski - 
   Family  
Saturday   All Parishioners Living and Dead 
Next Sunday 
   8:30 am † Lorraine Bolek - Charlene Foellings  
 10:30 am † Helen & Robert Baker - Family  
 

Observances  
Sunday:  5th Sunday in Ordinary Time 
Monday: St. Jerome Emiliani;  
  St. Josephine Bakhita, Virgin  
Tuesday:  
Wednesday: St. Scholastica, Virgin   
Thursday: Our Lady of Lourdes  
Friday:   
Saturday: BVM 
Next Sunday: 6th Sunday in Ordinary Time 
  World Marriage Day  
  Valentine’s Day  
   

Readings  
Sunday:  Jb 7:1-4, 6-7; Ps 147:1-2, 3-4, 5-6; 
  1 Cor 9:16-19, 22-23; Mk 1:29-39       
Monday: Gn 1:1-19; Ps 104:1-2a, 5-6, 10 
  and 12, 24 and 35c; Mk 6:53-56   
Tuesday: Gn 1:20-2:4a; Ps 8:4-5, 6-7, 8-9; 
  Mk 7:1-13  
Wednesday: Gn 2:4b-9, 15-17; Ps 104:1-2a,  
  27-28, 29bc-30; Mk 7:14-23                               
Thursday:  Gn 2:18-25; Ps 128:1-2, 3, 4-5; 
  Mk 7:24-30  
Friday:   Gn 3:1-8; Ps 32:1-2, 5, 6, 7;  
  Mk 7:31-37   
Saturday: Gn 3:9-24; Ps 90:2, 3-4abc, 5-6, 
  12-13; Mk 8:1-10                         
Next Sunday: Lv 13:1-2, 44-46; Ps 32:1-2, 5, 11; 
  1 Cor 10:31-11:1; Mk 1:40-45      

 Intentions, Observances, Readings  
Week of February 7, 2021 

                            

Saturday, February 13th 
4:00pm -    Lector:  Tien Pham 
                 Ministers of Hospitality:  
              Ken Keefer, Ray Lenz, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, February 14th 
8:30 am -   Lector:  Mark Schlachter 
         Ministers of Hospitality: 
              Bob Mihm, Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick,  
              Barb Bing, Larry Schweitzer, Keith Ponath 
 

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Thomas Rathke 
Robert Gollner 

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.  



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

Gospel Meditation ©LPi  
If I only knew then what I know now, how different life would 
be.  This sentiment, expressed in myriad ways, is found on 
every human being’s lips at one point or another.  Life may 
have brought us to a vulnerable place where we see some of 
the poor choices we made and the effects they are having. 
Perhaps we fell into some destructive and dysfunctional  
relationships or behaviors and are finding how they held us 
captive.  Our zeal and passion for life may have drifted 
away and we are waking up to the reasons apathy has   
taken hold.  Life can be hard.  In fact, some would describe 
their lives as a drudgery.  They walk through each day with 
an anxious unsettledness, wondering when their restlessness 
will cease.  There is a temptation to believe what I see is all I 
will get.  Mortality and hopelessness await the dawn.  If I 
could only have known what would come in the future, I could 
have made better choices and avoided all of this misery! 
 

Really?  While we can certainly give into weakness, sin,  
impulsiveness, and idiosyncrasies that cause us to stumble 
over ourselves, life is really a journey.  If we don’t make the 
mistake of wallowing in the mire of self-pity and realize the 
new life God is calling us to, then there are thrills,  
adventures, surprises, and soul-searching graces we can  
surely miss.  We are not tethered to our past nor are we 
bound to the ills life can bring upon us.  We are never  
hopeless or helpless.  The problem is our myopic vision only 
allows us to see the misery and misfortune before us, not the 
potential that can come from choosing healthier and more 
life-giving options.  Jesus came that we might have fullness of 
life.  We need to learn how to reach for Jesus’ hand and let 
him help us to our feet. 
 

We need to allow God into our pain and heal our past.   
We have to wrestle with our histories, agonize and search 
and cry out for the Divine healing we need to restore our 
faith, hope, and love.  Job could not see how his story would 
end or trust the guidance of the God who called him.  We 
live in that same blindness and suffer from the same lack of 
confidence.  Once we allow ourselves to be touched by 
God’s healing power, we begin to see all of the pieces of 
our lives are necessary parts of a greater whole.  Along the 
way of our lives, God uses our omissions and failures to  
create new things and possibilities.  When doors close, others 
open and we can be amazed by the joyful and unexpected 
surprises we receive.  Once we know the power of God’s 
creative, healing, life-giving, forgiving, and dynamic  
presence, it is no wonder we want to put ourselves at the 
service of others and show them what life can be. 

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
The Audacity of Holiness 
 

Do you know a holy person?  I’m not talking about piety — 
that’s important, too, in its own way.  But right now, I’m 
speaking of holiness.  
 

St. Therese of Lisieux called holiness “a disposition of the 
heart that makes us humble and little in the arms of God, 
aware of our weakness, and confident — in the most  
audacious way — in His Fatherly goodness.” 
 

The holy person sees a storm on the horizon of life, and 
rather than give themselves over to fear and despair 
(natural and understandable reactions), regards the  
gathering winds as an opportunity to rely more fully on 
God.  The holy person takes a bad situation and sanctifies 
it with charity and understanding that defies our fallen 
human nature.  
 

Peter’s mother-in-law was still in the throes of a fever when 
Jesus grasped her hand.  It wasn’t until she took his hand 
and allowed him to help her up that “the fever left her and 
she waited on them.”  Before the fever could leave her, she 
had to commit to holiness — to put her trust in him in a most 
audacious way.  She had to find it within herself to lift her 
weakened hand to grasp his — and as soon as she did, 
she was rewarded.  Her bodily health restored, she gave 
thanks, and attended to his needs. 
 

God’s hand is always outstretched to us.  Will we take it, 
even if the fever of sin and pride and worldly concerns 
rages in our souls?  Will we muster the strength?  Will we 
be audacious enough to have confidence in His Fatherly 
goodness? 

Food Pantry 
 

Open Tuesday’s 10am to noon, or call for appointment.  
We would gladly take any unused/unwanted coupons.  
Drop in the collection basket or stop by during hours of 
operation.  Barbee Sorensen, bsorensen@stmoftours.org    
 

Jelly    Oil    Syrup    Pancake Mix    Hamburger Helper    
Juice    Chunky Soups    Tuna    Chicken    Gravy     
Frosting    Sloppy Joe Sauce    Pasta-All Types    Sugar 
Spaghetti-O’s    Mac & Cheese    Peanut Butter    Stuffing 
Spaghetti/Alfredo Sauce    Ketchup/Mustard     
Mashed Potatoes    Canned Vegetables    Toilet Paper 
Canned Fruit-All Types    Brownie/Cake Mix     
Cleaning Products    Paper Towel    Personal Hygiene 
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2021 Catholic Stewardship Appeal - Many 
Hands, One Vision 
This weekend is the kickoff for the 2021 CSA Appeal.  Thank 
you to all who contributed to CSA in 2020, we exceeded 
our goal and hope we can do it again in 2021!!  Information 
was mailed to parish families on February 1, if you did not  
receive one please call or stop in the parish office to get a 
contribution envelope.   



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

  A couple weeks ago I read the Gospel for  
Monday of the 2nd Week in Ordinary Time and 
was struck by the second half of the first verse.  

“People came to him and objected, “Why do  
 the disciples of John and the disciples of the  
 Pharisees fast, but your disciples do not fast?” 

[Mark 2:18b] 
   This was news to me that Jesus’s disciples did not 
fast.  Jesus explains they are with the bridegroom 
(Jesus) and since they enjoy His presence “they 
cannot fast’.  Jesus does say,  

“But the days will come when the bridegroom is   
 taken away from them, and then they will fast  
 on that day.”                         [Mark 2:20] 

   I wondered why I didn’t remember this Gospel. 
Is it because I rarely attend daily Mass.  In my 
retirement years I did begin treading the Gospels 
daily.  I discovered this same Gospel is the one for 
the 8th Sunday in Ordinary Time in Year B so I 
must have heard it in Church.  This is Year B so I 
looked to see what Sunday in 2021 we would 
hear this Gospel.  Turns out we won’t hear it this 
year on a Sunday. 
   Our Liturgical Calendar is not the same year in 
and year out primarily due to Easter being  
moveable.  Like Passover, the date of Easter is 
determined by the full moon (but not the same full 
moon).  Easter is the Sunday after the first full 
moon that follows March 21.  So, Easter is  
between March 22 and April 25.  It is complicated 
but the liturgy for the 8th Sunday in Ordinary 
Time Year B is a rare event.  The last time it was 
on the calendar was in 2006 and the next time it 
will happen is in 2030.  Between 1988 and 2048, 
a period of 60 years, this reading from Mark  
appears only 5 times on a Sunday!  When we do 
have it the 8th Sunday is just before Ash  
Wednesday.  All this because of Easter being 
moveable.  If you count backwards from the  
Ordinary Time Sundays that start again after  
Corpus Christi the 8th Sunday would be Pentecost 
this year.  Obviously, Pentecost takes precedence. 
Other years the 8th Sunday is also superseded by 
the 6th or 7th Sundays of Easter or by Trinity  
Sunday which is the week after Pentecost.  
   Two other Gospel writers tell this same story of 
the disciples not fasting.  The Luke [5:33-39] version 
is the Gospel for Fridays of the 22nd Week in 
Ordinary Time.  The Matthew [9:14-18] reading is 
on Saturday of the 13th Week in Ordinary Time. 
A shorter version of Matthew’s Gospel (verses 14 
& 15) is always read on Friday after Ash 
Wednesday.  Still not Sundays.  If we read the 
daily readings we are exposed to even more of 
the Scriptures and learn more!  

FEBRA RY 7 ,  2021  ·  F IFTH SUNDAY IN ORD I NA RY TIME  PAGE 5  

Parish 360 Degree Evaluation 
With assistance of the Archdiocese, the parish has formed a committee to 
conduct a 360 degree evaluation of the parish.  The committee will  
review the entire spectrum of the parish’s staff, operations and ministries 
including an evaluation of their strengths and weaknesses.  The goal is to 
create a vision for the parish with recommendations for improvements and 
mission for the next five years.  The focus will be to find ways to make us 
better disciples of our faith.  Lastly, we will evaluate parish needs  
compared to our existing facilities and possible redevelopment.  
 

The initial steps include: 
¨ Assess and analyze current culture and values 
¨ SWOT analysis of major ministry areas and operations 
¨ Analyze demographic data and trends for inside and outside the 

parish 
¨ Do a gap analysis that compares where we are vs. where we want to 

be relative to our vision and mission 
¨ Identify opportunities and challenges relative to the vision and mission 

gaps 
 

A component of this effort is to form an intercessory Prayer Team to  
regularly pray for the renewal of our parish and invite others to do so. 
This team invites the Holy Spirit to come in boldness, prays to the Father 
for clarity of vision for leaders, implores Jesus to open the hearts of  
people both inside and outside the parish to spiritual renewal and prays 
for the specific intentions of the planning process.  Please keep this  
intention in your prayers. 
 

Members of the 360 Degree Evaluation Committee are: 
John Howard         Ken Keefer       Beth Rydeski          Tri Le    
Bob Mihm     Dave Vanness    Bernie Farrell        Tien Pham 
Pat Boyer     Fr Terry     Mike Karolewicz    Lan Dang 
Paul Rotzenberg    Deacon Chuck 
 

Please feel free to discuss your insights with any member of the  
Committee or Parish Council. 
 
Knights of Columbus News 
The Knights of Columbus will be selling their annual Charity Raffle tickets 
after mass.  Tickets are $5,  1st prize - $50,000 or 2021 F150 XLT  
Supercab; 2nd prize - Harley Davidson Motorcycle or $25,000;  
97 prizes worth $500.  More info is at the Knights of Columbus booth out 
in the hallway.  
 

40 Cans for Lent food drive begins Ash Wednesday and will run through 
Easter Sunday.  Donations will stock our food pantry shelves.  See pantry 
needs on page 4.   
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 Lời Chúa:  Mc 1: 29-39 Đấng chữa lành 
    Người đời thường đặt bản thân mình làm trung tâm cho cuộc sống và tất cả 
mọi hoạt động của người ta đều quy về mình, nhằm mưu cầu hạnh phúc cho 
riêng mình. Trái lại, Chúa Giêsu chọn tha nhân làm trung tâm cho tình yêu 
của Người hướng tới; chọn mọi người làm đối tượng cho cuộc đời phục vụ 
tận tuỵ của Người và Người làm tất cả những gì có thể để mưu cầu hạnh phúc 
cho nhân loại. Người chỉ biết sống vì người khác, sống cho phần rỗi của 
người khác đến độ hiến trao cả mạng sống mình.  
    Mỗi chúng ta cũng là những tế bào, những bộ phận của một Thân 
Thể lớn lao là nhân loại. Chúng ta không thể ích kỷ chỉ biết chăm lo 
cho riêng mình nhưng phải sống hết mình, phải cống hiến đời mình 
phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giêsu.  
 

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

THÔNG BÁO 
Chương Trình Thánh Lễ Mừng Xuân Tân Sửu (02/14/2021) 

 

1. Dâng hương tạ ơn Thiên Chúa và kính nhớ ông bà tổ tiên 
2. Chúc thọ và tặng quà các cụ cao niên 

3. Hái lộc đầu năm (Lì xì) 
4. Lời chúc ngày Valentine 

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

 

CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 2 / 2021 
 

1. Thứ Năm ngày 11 tháng 2: Đức Mẹ Lộ Đức/ ngày cầu cho các bênh nhan – 
lễ Nhớ 

2. Thứ Sáu ngày 12 tháng 2: Mồng Một Tết Tân Sửu – Mừng Tết Nguyên Đán 
3. Chúa Nhật ngày 14 tháng 2: Mồng Ba Tết Tân Sửu: Thánh Lễ Cộng đoàn 

Mừng Tết Tân Sửu/ Mừng ngày Valentine 
4. Thứ Tư ngày 17 tháng 2: Thứ Tư LỄ TRO – Giữ Chay Kiêng Thịt – Lễ 

Buộc.  9:00am (English) &  6:30pm (Bilingual) 
5. Thứ Hai ngày 22 tháng 2: Tông Tòa Thánh Phê-rô – Lễ Kính 

Ý cầu nguyện tháng 02  
 

Cầu cho các phụ nữ là nạn nhân của 
bạo lực, để họ được xã hội bảo vệ 
và những đau khổ của họ được quan 
tâm và lắng nghe. 

 

Chúa Nhật V Thường Niên – B 
Ngày 07 tháng 02 năm 2021 (Xanh) 

 
Đọc Lời Chúa:  Chị Bích Vân,  
  chị Vũ Lan 
 

Lời Nguyện:  Chị Khanh 
 

******************************************** 
Chúa Nhật VI Thường Niên – B 
Ngày 14 tháng 02 năm 2021 (Xanh) 

Thánh Lễ mừng Tết Tân Sửu  
Happy Valentine! 

 
Đọc Lời Chúa:  Chị Mỹ Trang,  
  chị Đặng Lan 
 

Lời Nguyện:  Chị Thanh Sơn 
 

******************************************** 
Chúa Nhật I Mùa Chay – B 

Ngày 21 tháng 02 năm 2021 (Tím) 
 

Đọc Lời Chúa: Chị Huyền Trang,  
  anh Tạ Huy 
 

Lời Nguyện:  Chị Lê Loan  
 

******************************************** 
Chúa Nhật II Mùa Chay – B 

Ngày 28 tháng 02 năm 2021 (Tím) 
 

Đọc Lời Chúa: Anh Công, chị Lê Oanh 
 

Lời Nguyện:  Chị Phạm Quỳnh 

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 



Tin tức Vatican  
ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Thánh 
Kinh là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con 
người” 
 

    Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung 
trực tuyến sáng thứ Tư 27/1, Đức Thánh Cha 
đã suy tư về tầm quan trọng của Kinh Thánh 
trong đời sống cầu nguyện. Ngài giải thích về 
phương pháp cầu nguyện "lectio divina" - 
cầu nguyện bằng Kinh Thánh 
    Sách Giáo lý khuyến khích các tín hữu cầu 
nguyện bằng việc đọc Kinh Thánh, để có 
cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và chính 
chúng ta. Là lời hằng sống, Kinh Thánh nói 
với chúng ta ở thời điểm và nơi chốn hiện tại 
của cuộc sống chúng ta, chiếu sáng cho 
những tình cảnh mới, mang lại những hiểu 

biết mới mẻ và thường thách thức lối suy nghĩ và nhìn thế giới theo thói quen của chúng ta.   
    Đức Thánh Cha giải thích về việc thực hành lectio divina – cầu nguyện bằng Kinh Thánh: đọc chậm rãi một đoạn Kinh 
Thánh, rồi suy niệm bản văn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Chúa nói với chúng ta qua một từ, một câu hay 
một hình ảnh cụ thể. Kết quả của cuộc đối thoại trong cầu nguyện này là việc chiêm niệm, thinh lặng nghỉ ngơi trong ánh 
nhìn yêu thương của Chúa Cha. Và Kinh Thánh trở thành nguồn bình an, sự khôn ngoan và sức mạnh vô tận khi chúng ta 
trưởng thành trong đức tin và thể hiện nó một cách cụ thể trong việc bác ái và phục vụ tha nhân. 
 

Kinh Thánh được viết cho mỗi người chúng ta 
    Mở đầu bài giáo lý Đức Thánh Cha nhận định: Những lời Sách Thánh không được viết để bị giam cầm trên các mảnh giấy 
cói, giấy da hay giấy, nhưng để được đón nhận bởi một người cầu nguyện và làm cho chúng nảy mầm trong lòng người đọc. 
Sách Giáo lý khẳng định: “kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con 
người” (số 2653). Câu Kinh Thánh đó cũng được viết cho tôi, cách đây hàng hàng thế kỷ, để mang lời của Chúa đến cho tôi. 
Kinh nghiệm này xảy đến với mọi tín hữu: một đoạn Kinh Thánh, đã được nghe nhiều lần, bất ngờ, một ngày nào đó, nói với 
tôi và soi sáng cho hoàn cảnh mà tôi đang sống. 
    Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều cần thiết là “tôi, ngày hôm đó, có mặt trong cuộc hẹn với Lời đó. Mỗi ngày Chúa đi 
qua và gieo một hạt thóc vào trong mảnh đất đời sống của chúng ta. Chúng ta không biết hôm nay Chúa sẽ gặp thấy mảnh 
đất khô cằn, gai góc hay mảnh đất tốt làm cho hạt giống đó mọc lên (x. Mc 4,3-9). Để cho Sách Thánh trở thành Lời hằng 
sống của Thiên Chúa thì tùy thuộc nơi chúng ta, tùy vào việc chúng ta cầu nguyên, tùy vào tấm lòng cởi mở của chúng ta khi 
đến với Sách Thánh. 
 

Ân sủng và sức mạnh của Lời Chúa 
    Do đó chúng ta đọc Sách Thánh bởi vì Sách Thánh “đọc chúng ta”. Đức Thánh Cha giải thích: Để có thể nhận ra chính 
mình trong đoạn sách này hay nhân vật kia, trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh kia, đó là một ân sủng. Kinh Thánh không 
được viết cho một nhân loại chung chung, nhưng cho chúng ta, những người nam và người nữ bằng xương bằng thịt, cho tôi. 
Và lời của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần truyền vào chúng ta, khi được đón nhận với tấm lòng cởi mở, sẽ không để 
cho mọi sự vẫn như trước đó, nhưng thay đổi chúng. Đây là ân sủng và sức mạnh của Lời Chúa. 
 

“Lectio divina” 
    Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định: Truyền thống Ki-tô giáo rất phong phú về kinh nghiệm và suy tư cầu 
nguyện với Sách Thánh. Đặc biệt, phương pháp “Lectio divina” đã được hình thành; nó xuất phát từ môi trường đan tu, 
nhưng bây giờ cũng được thực hành bởi các tín hữu thường xuyên tham gia các sinh hoạt giáo xứ. 
    Đức Thánh Cha giải thích: Trước hết là đọc đoạn Kinh Thánh cách chăm chú: tôi muốn nói là đọc với sự “vâng phục” bản 
văn, để hiểu tự bản văn có ý nghĩa gì. Tiếp đến, là đối thoại với Sách Thánh, để những lời đó trở thành nguyên nhân cho việc 
suy niệm và cầu nguyện: luôn luôn bám chặt lấy bản văn, bắt đầu tự hỏi mình về điều bản văn “nói với chúng ta”. Đây là 
một bước rất tinh tế, chúng ta không được vội vã sa vào những cách giải thích chủ quan, nhưng chúng ta phải là một thành 
phần của cách thức sống động của Truyền thống, điều liên kết mỗi chúng ta với Sách Thánh. Bước cuối cùng của Lectio 
divina là chiêm niệm. Những lời nói và ý tưởng ở đây sẽ dẫn đến tình yêu, như giữa những người yêu nhau, đôi khi nhìn 
nhau trong im lặng. Văn bản Kinh thánh vẫn ở đó, nhưng giống như một tấm gương, giống như một bức ảnh để người ta 
chiêm niệm. 
 

Lời Chúa là nguồn bình an 
    Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Qua việc cầu nguyện, Lời Chúa đến cư ngụ trong chúng ta và chúng ta ở trong Lời Chúa. Lời 
Chúa soi sáng những dự định tốt đẹp và củng cố các việc làm; ban cho chúng ta sức mạnh và sự an bình, và cả khi chúng ta 
gặp thử thách, Lời Chúa cũng ban cho chúng ta sự bình an. Trong những ngày bối rối khó hiểu, Lời Chúa đảm bảo cho trái 
tim có sự tự tin và tình yêu thương cốt yếu, bảo vệ nó khỏi sự tấn công của ma quỷ. 
                                        Nguồn: Hồng Thủy, đăng ngày 26 tháng 1 năm 2021 
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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 

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
414-525-9650 

EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 

Member SIPC 

Sweeney Well Drilling 
& Pumps

Water is Our Business 
Since 1952

                     414-425-3123
Franklin

Ketterhagen
MeMorials

      262-763-2535
Custom Design & Installation 

Burlington - Elkhorn
www.ketterhagenmemorials.com

  Veterinary Care    Grooming 
Daycare    Boarding

414-427-2700

CH01

Expires: 
3-31-21 VALLEY GREEN

GOLF COURSE
• 9 HOLE • PAR 3

W126 S9218  N. Cape Rd.
Muskego, WI 53150

(414) 425-9985

3573 South 108th Street
(414) 321-6111

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

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

Classes, Birthday Parties and More!

AltiusGym.com

CASH FOR GOLD
ROBERT  HAACK DIAMONDS

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

BRUSKIEWITZ
FOREST LANE FUNERAL CHAPEL
Funeral & Cremation Services

Family Owned & Operated
Celebrating 100 Years of Service

1912 - 2012
5355 W. Forest Home Ave

414-321-1700

COMMERCIAL
RESIDENTIAL • INDUSTRIAL

Paving •  Seal Coating
Line Marking

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

suburbanasphalt.com

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

open Monday - saturday 7aM -8pM

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

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

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

 THIELMANN GROUP
414-764-4700  

Oak Creek 
262-534-5568  

Waterford 
ThielmannGroup.com

$89.95 Gas Furnace 
or A/C Clean & Check    exp: 12/31/21


