
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. 

MARCH 14, 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: 
  03/01 - Son Le - $25 
  03/03 - Grace Lelinski - $25 
  03/05 - Quang Dinh - $25 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of March 7, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope             $    15,627    $   11,675     $415,474     $467265 
R/M/Energy   $        542    $        675     $  20,152     $  21,955 
Total     $    16,169    $  12,350     $435,525     $489,220 
 

HOTROD   $     2,203    $     1,460    $ 152,496     $  70,270 
Those in Need    $        948                        $   18,135            

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 

15th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
16th - 1pm - Grief Support Group 
          6:30pm - Handbell Rehearsal 
          7pm - Finance Council 
17th - 6pm - Stations of the Cross 
20th - 8am - Men of Christ Conference 
21st - 9am - Life Teen Session 
23rd - 1pm - Grief Support Group 
           6:30pm - Handbell Rehearsal 
           7pm - Knights of Columbus 
24th - 6pm - Stations of the Cross 
30th - 1pm - Grief Support Group  
          6:30pm - Handbell Rehearsal 

We Are Called 
Join our faith community - and more 
than 12,000 Catholic communities 
across the United States - in a  
life-changing Lenten journey with 
CRS Rice Bowl.  Pick up your family’s 
CRS Rice Bowl from tables as you 
enter church.  Visit crsricebowl.org to 
learn more.  
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Mary Balthazor; Bill Blaser;  
Martha Boehme; Grace Ciesielski;  

Kathy Crisci; Gloria Dominiak;  
Pat Friedewald; Jan Grant; Joseph Heil;  

Nick Ioder; Karen Rueth; Mary Thompson;  
Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † Melvin Podevels - Family  
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead     
Monday    † Virginia Wojciechowski - Family  
Tuesday  † Ken Theys - Family  
Wednesday  † Ronald Wroblewski -  
   Tom & Barbara Mihm  
Thursday   † Don LaCombe - Family  

Friday  † Joe Walkowski - Jude  
Saturday † Cynthia Kramp -  
   Thomas & Alison Talbot 
Next Sunday 
   8:30 am † All Parishioners Living and Dead 
 10:30 am † Donald Acker & Bobby Blaser - Family  

Observances  
Sunday:  4th Sunday of Lent 
Monday:  
Tuesday:  
Wednesday: St. Patrick, Bishop; St. Patrick’s Day  
Thursday: St. Cyril of Jerusalem,  
    Bishop and Doctor of the Church  
Friday:  St. Joseph,  
    Spouse of the Blessed Virgin Mary  
Saturday:  
Next Sunday: 5th Sunday of Lent 
   

Readings  
Sunday:  2 Chr 36:14-16, 19-23;  
  Ps 137:1-2, 3, 4-5, 6; Eph 2:4-10; 
  Jn 3:14-21 or 1 Sm 16:1b, 6-7,  
  10-13a; Ps 23:1-3a, 3b-4m 5, 6; 
  Eph 5:8-14; Jn 9:1-41 or 9:1, 6-9, 
  13-17, 34-38     
Monday: Is 65:17-21; Ps 30:2 and 4, 5-6,  
  11-12a and 13b; Jn 4:43-54       
Tuesday: Ez 47:1-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9; 
  Jn 5:1-16      
Wednesday: Is 49:8-15; Ps 145:8-9, 13cd-14, 
  17-18; Jn 5:17-30                                    
Thursday:  Ex 32:7-14; Ps 106:19-20, 21-22, 
  23; Jn 5:31-47      
Friday:   2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16;  
  Ps 89:2-3, 4-5, 27, 29;  
  Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16,  
  18-21, 24a or Lk 2:41-51a 
Saturday: Jer 11:18-20; Ps 7:2-3, 9bc-10,  
  11-12; Jn 7:40-53                              
Next Sunday: Jer 31:31-34; Ps 51:3-4, 12-13,  
  14-15; Heb 5:7-9; Jn 12:20-33 or  

Ez 37:12-14; Rom 8:8-11;  
Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8;  
Jn 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 

 33b-45  

 Intentions, Observances, Readings  
Week of March 14, 2021 

Saturday, March 20th 
4:00pm -    Lector:  Mary Karolewicz 
                 Ministers of Hospitality:  
              Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring 
  

Sunday, March 21st 
8:30 am -   Lector:  Tien Pham 
         Ministers of Hospitality: 
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Rick Chiapete  
 

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Thomas Loew 

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

March intentions: 
     Francis Buck from daughter 
     Thanksgiving for blessings given for  
 60 years of marriage - Tom & Leona Kuehn 
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Food Pantry 
 

40 Cans for Lent food drive will run through Easter Sunday.  Donations will stock our food pantry shelves.  You may also 
make monetary donations - put them in an envelope marked “Food Pantry” and place it in the collection basket.    
 

Jelly    Syrup    Pancake Mix    Hamburger Helper    Chunky Soups    Tuna    Chicken    Frosting    Oatmeal    Juice         
Sloppy Joe Sauce    Pasta-All Types    Spaghetti-O’s    Mac & Cheese    Peanut Butter    Canned Pasta    Ketchup/Mustard        
Spaghetti/Alfredo Sauce    Mashed Potatoes    Toilet Paper   Kid friendly cereal    Canned Fruit-All Types    Paper Towel 
Brownie/Cake Mix    Cleaning Products    Personal Hygiene 

2021 Men of Christ Conference 
The Annual Men of Christ Conference is being held at local parishes this year and we are pleased to be one of the parishes 
sponsoring this great event.  A flyer can be found on the parish website listing our outstanding speakers and schedule which 
begins with Mass at 8am.  The conference program ends at 12:30 followed by fellowship and lunch for those who elect to 
stay.  There will also be confession available.  Coffee and donuts will be available after the 8am Mass.  Conference  
attendance is free.  If you want to stay for lunch, we will have a box lunch with a variety of subs including a bag of chips, 
cookie and pickle.  The cost for lunch is $10.  
 

To register for the conference, go to menofchrist.net.  Look for St. Martin of Tours and complete the requested information. 
You will be sent an email acknowledging your registration along with your ticket and name badge or you can print it out from 
the website upon completing your registration.  Bring your ticket and name badge to the conference.  If you need help  
registering, or have any questions, contact Jim Weir, 414-313-6891 or email jweir@pdqtool.com, John Howard, 414-425-
6953 or email jkhowardcpa@sbcglobal.net. 
 

Masks are required and Covid 19 protocols will be enforced. 
 

If you wish to stay for lunch please completed the form below and mail it with your check payable to St Martin of Tours for 
$10:  
             St Martin of Tours Parish 
             c/o Diane Winkowski 
             7963 S 116th Street 
             Franklin, WI 53132 
 

I attended my first conference with 12 parishioners in 2019 and was truly inspired by the program presentation.  Last year 
we were able to double our registrations but unfortunately the event had to be cancelled due to Covid 19.  Our goal this 
year is to double registrations again.  We hope you will consider joining us for this great event which is particularly timely for 
our Lenten preparation for Easter.  If you have sons, please bring them along. 
 

God Bless 
 

Jim Wier (Captain) 
John Howard 

Men of Christ Conference Sat. March 20, 2021 - St Martin of Tours 
 

Name: 
 

Address:     City, State, Zip: 
 

Phone: 
 

Email: 
 

Yes, include me in the sub box lunch, enclose check for $10 payable to St Martin of Tours 
 

Select one            Turkey & Cheese       Ham & Cheese 
 

             Beef & Cheese        Veggie  
(Includes bag of chips, cookie and pickle); bottled water/soda provided 
 

No lunch (no cost for conference)      
Coffee and donuts available after Mass 



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   This morning I woke up in a lot of pain and my 
first response was a plaintiff prayer, “Lord, why 
do you make me suffer like this?”  Right away I 
knew I made a big boo-boo!  God did not bring 
me pain.  I voluntarily submitted to elective  
surgery.  Right away my prayer changed asking 
for forgiveness and requesting help in my healing 
and recovery.  As I write this, I am reminded to ask 
for God’s help to thank and pray for the people 
around me who are helping me recover.  When 
uncomfortable, or at least when I am, I can get 
very short and impatient. 
   People would ask me why I was getting a fake 
hip joint and I would tell them so I could enjoy my 
golf game more!  This continued my realization 
today of how I am not properly oriented to God. 
The best answer should be I had surgery and all I 
do in life, is so I can better serve and praise God. 
Now how many people would instantly think what 
a silly response that is? 
   When I think about it my passion for golf is  
really a passion to be with friends.  Now we men 
don’t like to admit it, but we love each other.  We 
love being together and hearing about each  
other’s lives and families.  In more urgent times we 
offer our help to each other and, yes, pray for 
each other.  My friends have already wished me 
well for a good recovery and do so often.  Okay, 
we love one another – in our he-man way! 
   I also let the doctors operate in love for my  
family.  I want to continue to carry my weight 
around the house with chores and to help raise the 
grandson.  When I see my neighbors doing a 
chore it is nice to help.  Our subdivision had a 
Candlelight Walk and I was bummed I could not 
help placing candles on the route.  I am even 
showing love for strangers, I hope!  The joint  
replacement will mean less pain for this old man to 
be grumpy about.  I will be in a better mood.  The 
bottom line is the direction to “love thy neighbor as 
yourself” holds very true, though.  I did this for my 
comfort first.  If I stopped there and didn’t let my 
surgery lead to love for my neighbor – well then, I 
would have never been able to say I did it to love 
my God.  When you get down to it my actions, 
more than my words, show I love God but still 
don’t forget to tell God of your love for Him in 
prayer. 
   It is said everyone is Irish on St. Patrick’s Day.   
A fun day but also a shame that for most it has 
nothing to do with being saintly.  My parochial 
classmates reminded me every year the bigger 
day is St. Joseph day two days later. To make 
sure I wear brown on March 19!  Pope Francis 
declared this the Year of St. Joseph.  Make sure 
you visit the new shrine to St. Joseph on the left 
side of the Church.  
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February Pastoral Council Highlights 
Religious Education Coordinator, Katie Delemont updated the council on 
the religious ed activities.  She is working with St. Alphonsus Parish in  
developing a Totus Tuus summer camp, June 20-25th here at St. Martin of 
Tours.  She would like to incorporate families into this experience,  
perhaps planning a tailgate event.  The Archdiocese sends adults to help 
supervise the children and she asked us to join, as well.  Katie wants her 
students and families to feel more connected to the parish as a whole. 
They have been learning a new prayer every month, and suggested the 
prayer be included at weekly Mass.  As a service to our community:    
students are collecting items for St. Ben’s Milwaukee.  Katie would also 
like to start encouraging the students to read for Mass again and maybe 
serve as ushers, too.  This year we have 66 students participating with 14 
virtual. 
 

The Council approved spending on the following charities using the  
donations for Those in Need fund: 
$ 4,000 - All Saints Catholic Church 
$ 5,000 - Basilica of St. Josaphat Food Pantry c/o Soledad Socha 
$ 4,000 - Riverwest Food Pantry 
$ 5,000 - St Hyacinth Parish 
$ 4,000 - St. John Paul II Food Pantry 
$ 4,000 - St. Michael / St. Rose Food Pantry 
$ 8,000 - Archdiocese Coronavirus Emergency Fund 
 

The council also approved the $2000/year subscription to the Word on 
Fire Digital which will give all parishioners access to Bishop Robert  
Barron’s videos.  Currently the videos can be accessed through Flocknotes 
for free during the Lenten season. 
 

St Martin of Tours will be a host site for the 2020 Men of Christ  
Conference, which will include mass, confessions, and superb video 
presentations from renowned Catholic speakers. 
 

The election committee is being formed which will be seeking nominations 
to fill two vacancies in the council. 
 

The next council meeting will be April 28. 
Thank you, 
    Ken Keefer, Pastoral Council Chairman 
 
Pastoral Council/Trustee Treasurer Elections 
There are two open council positions for 2021/2022 and one for trustee-
treasurer.  Nominations will be accepted through April 30.  Forms can be 
found on the parish website.   

2021 Catholic Stewardship Appeal  
The Catholic Stewardship Appeal provides an important way to put our 
faith into action.  It is an invitation to meet the needs of the community 
across the ten counties of the Archdiocese of Milwaukee.  Watch Rise 
Above, the 2021 Appeal video (go to the parish website for the link) to 
learn more about how you can make a difference during these  
unprecedented times of need.  Every donation makes an impact, no 
matter the size.  This year we have a new easy option for giving.   
Parishioners can contribute via their cell phone by using a special  
text-to-donate number.  To make a contribution, text APPEAL2021 to 
414-348-8380.    
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Lời Chúa: Ga 3: 14-21  TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG  
     Sứ điệp Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng 
tuyệt đối vào Đức Giêsu, vì Ngài là Con Thiên Chúa làm người, là Đấng gánh tội 
và cứu chuộc trần gian. 
     Mỗi khi chúng ta nhìn lên Thánh Giá Đức Giêsu, chúng ta cảm nghiệm được 
tình yêu thương của Thiên Chúa qua Đức Giêsu nơi cái chết của Ngài thật lớn lao 
để chúng ta được cứu chuộc. 
     Khi đã phạm tội, con người không thể tự thân cứu chuộc được mình. Cũng 
như những người Dothái xưa, khi đã phạm tội và bị rắn cắn, họ không còn có thể 
tự cứu được mình khỏi chết, mà chỉ còn cách, đó là: nhìn lên rắn đồng thì mới 
được cứu sống. Chúng ta cũng cùng chung số phận, nên khi phạm tội, con người 
không thể nào đụng chạm được ơn giải thoát nếu không có lòng thương xót của 
Thiên Chúa! 
     Khi tin vào Đức Giêsu tuyệt đối, chúng ta được mời gọi đi trên con đường mà 
Ngài đã đi để được cứu chuộc. Con đường ấy là: tự hủy, yêu thương và vâng 
phục. Bên cạnh đó, chúng ta được mời gọi thuộc về Đức Giêsu là Ánh Sáng, khi 
sống những giá trị Tin Mừng trong cuộc sống và khước từ những thứ thuộc về 
bóng đêm của tội lỗi như: ích kỷ, kiêu ngạo, khoe khoang, bất hòa, chia rẽ…. 
     Tuy nhiên, muốn được tiếp bước trên con đường của Đức Giêsu và thuộc về 
Ngài là Ánh Sáng, chúng ta phải sống Lời Chúa mời gọi cụ thể trong Mùa Chay 
này, đó là: hãy sám hối, ăn năn và canh tân đời sống….  

 

************************************************************************************* 
CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 3 / 2021 

 

1. Thứ Sáu ngày 19 tháng 3:  Thánh Giuse – Lễ Kính (cộng đoàn kính vào Chúa 
Nhật  ngày 21 tháng 3) 

 

2. Thứ Năm ngày 25 tháng 3:  Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mar ia – Lễ Trọng 
 

3. Chúa Nhật ngày 28 tháng 3:  Lễ Lá – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa 
Giê-su Lễ Trọng 

 

4. Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021):  Lễ Tiệc Ly, 7:00pm 
 

5. Thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 2 tháng 4 năm 2021):  Nghi Lễ Suy Tôn Thánh Giá và 
Hôn Chân Chúa, 7:00pm 

 

6. Thứ Bảy Tuần Thánh (ngày 3 tháng 4 năm 2021): Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, 
8:00pm 

 

7. Chúa Nhật Phục Sinh (ngày 4 tháng 4 năm 2021): Đại Lễ Phục Sinh, 12:30pm  

Ý cầu nguyện tháng 3  
 

Xin Chúa ban cho chúng ta đổi mới 
một cách sâu xa việc lãnh nhận Bí tích 
Hòa Giải, để lãnh nhận trọn vẹn lòng 
Chúa xót thương. 

 

Chúa Nhật IV Mùa Chay – B 
Ngày 14 tháng 03 năm 2021 (Tím) 

 
Đọc Lời Chúa: Chị Thanh, chị Thúy 
 

Lời Nguyện:  Chị Lương Oanh 
 
******************************************** 

Chúa Nhật V Mùa Chay – B 
Ngày 21 tháng 03 năm 2021 (Tím) 

 
Đọc Lời Chúa: Anh Châu, chị Thới 
 

Lời Nguyện:  Anh Bùi Hiệp 
 
******************************************** 

 
THÔNG BÁO  

GIẢI TỘI MÙA CHAY 
 

Khi nào?   CN IV & CN V Mùa Chay 
(ngày 14/3 và ngày 21/3) 
 

Thời gian?  Từ 11:45am đến 12:30pm & 
sau thánh lễ  

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 

Xin hãy nhớ  
Giữ Chay & sống Bác Ái 



Tin tức Vatican:  

 

          ĐTC Phanxicô xin cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Iraq của ngài - Hồng Thủy - Vatican News 
 

Cuối buổi tiếp kiến chung ngày 03/03/2021, Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Iraq của ngài từ 
ngày 5 đến 08/03. Ngài nói rằng không thể để cho người dân Iraq phải thất vọng lần thứ hai sau khi thánh GH Gioan Phaolô đã 
không thể thăm nước này. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đối thoại, hòa giải, chấm dứt bạo lực cho Myanmar giữa lúc các cuộc biểu 
tình tiếp tục xảy ra. 
Trước khi đọc kinh Lạy Cha và ban phép lành cho các tín hữu đang tham dự trực tuyến, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện 
cho chuyến viếng thăm Iraq của ngài có thể được thực hiện tốt đẹp. 
Gặp gỡ Giáo hội tử đạo 
Đức Thánh Cha nói: “Ngày mốt, Chúa muốn, tôi sẽ đến Iraq để hành hương ba ngày. Từ lâu tôi đã muốn gặp gỡ dân tộc đã phải chịu 
đựng rất nhiều đó; gặp gỡ Giáo hội tử đạo ở miền đất của tổ phụ Áp-ra-ham. Cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác, chúng ta cũng 
sẽ tiến thêm một bước nữa trong tình huynh đệ của các những người có đức tin." 
Đức Thánh Cha mời gọi: "Tôi xin anh chị em đồng hành với cuộc tông du này bằng lời cầu nguyện, để nó có thể diễn ra theo cách tốt 
nhất có thể và sinh hoa trái mong muốn. Người dân Iraq đang chờ đợi chúng ta; họ đã chờ đợi thánh Gioan Phaolô II; ngài bị ngăn 
cản thực hiện chuyến viếng thăm. Chúng ta không thể làm một dân tộc thất vọng lần thứ hai.” 
Kêu gọi đối thoại và hòa giải cho Myanmar 
Trước đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Myanmar với những tin tức đau buồn về những cuộc đụng độ đẫm máu. Ngài kêu gọi sự quan 
tâm chú ý của các chính quyền liên hệ, để đối thoại thắng vượt thắng đàn áp, và hòa hợp chiến thắng bất hòa. Đức Thánh Cha cũng 
kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để nguyện vọng của người dân Myanmar không bị bóp nghẹt bởi bạo lực. 
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chớ gì những người trẻ của vùng đất thân yêu đó được ban niềm hy vọng về một tương lai, nơi mà hận thù 
và bất công nhường chỗ cho sự gặp gỡ và hòa giải.” Cuối cùng, ngài nhắc lại hy vọng mà ngài đã bày tỏ một tháng trước: “Con 
đường hướng tới dân chủ được thực hiện trong những năm gần đây của Myanmar có thể tiếp tục thông qua cử chỉ cụ thể là trả tự do 
cho các nhà lãnh đạo chính trị bị giam tù.” 

 

Các Giám mục Hoa Kỳ phản đối “Đạo Luật Bình Đẳng” - Ngọc Yến - Vatican News 
 

Năm giám mục chủ tịch của các Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã viết thư cho Quốc hội, phản đối Đạo luật 
Bình đẳng (H.R. 5), dự kiến sẽ được Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu trong tuần này. 
Năm Giám mục là chủ tịch của các Ủy ban Tự do Tôn giáo, Bảo vệ Sự sống, Hôn nhân, Giáo dục Công giáo và Phát triển Con người. 
Các Giám mục viết: “Chúng tôi viết thư này để chia sẻ sự ủng hộ của chúng tôi đối với các luật bảo vệ phẩm giá và đảm bảo sự tôn 
trọng dành cho tất cả mọi người, cũng như mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi đối với Đạo luật Bình đẳng năm 2021” (H.R. 5). 
Các Giám mục nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá con người, bởi vì mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và vì 
vậy phải được đối xử phù hợp, bằng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Điều này phải được thể hiện trong các hoạt động dịch vụ bác ái của 
Giáo hội đối với mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay bất cứ đặc điểm nào khác. Điều này có nghĩa là quyền có việc 
làm hợp pháp của mọi người phải được tôn trọng, không phân biệt đối xử bất công. Và những người có niềm tin khác nhau phải được 
tôn trọng. 
Các Giám mục cảnh báo về những mối đe dọa do luật gây ra cho cả những người có  và không có niềm tin, liên quan đến hậu quả đối 
với các tổ chức từ thiện và những người thụ hưởng, chăm sóc sức khỏe và các quyền khác của lương tâm, những người đóng thuế tài 
trợ cho việc phá thai, tự do ngôn luận, thể thao dành cho phụ nữ và các cơ sở dành riêng cho giới tính, v.v. Các Giám mục viết: “Đạo 
luật Bình đẳng thể hiện việc Quốc hội áp đặt những quan điểm mới và chia rẽ về 'giới' đối với các cá nhân và tổ chức. Điều này bao 
gồm việc loại bỏ sự khác biệt giới tính và trình bày sai lệch về ‘giới tính’ như một cấu trúc xã hội đơn thuần. Thay vì khẳng định phẩm 
giá con người, Đạo luật Bình đẳng sẽ phân biệt đối xử với những người có đức tin”. (CSR_1399_2021) 

 

ĐHY Piacenza giải thích ý nghĩa sám hối Kitô giáo cho Mùa Chay 2021 - Ngọc Yến - Vatican News 
 

Trong một lá thư gửi đến toàn thể tín hữu, được công bố hôm thứ Sáu 19/02, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân giải Tối cao 
giải thích ý nghĩa sâu xa của những cử chỉ mà Giáo Hội mời gọi các tín hữu thực hành trong Mùa Chay năm nay. 
Đức Hồng y viết: “Đây là thời gian cho việc sám hối, nhưng cũng là thời gian để chúng ta tham dự vào chiến thắng cuối cùng của 
Chúa Kitô trên sự dữ, điều chỉ có thể mang lại niềm vui và ơn cứu rỗi cho nhân loại ngày nay đang bị thử thách do đại dịch”. 
Theo Chánh Tòa Ân giải Tối cao, Mùa Chay và đại dịch: hai khoảng thời gian, một theo lịch phụng vụ và đời sống Giáo hội, và m ột 
đang ảnh hưởng đến toàn thể đời sống nhân loại hiện nay. Cả hai có một số từ ngữ chung. Hiện nay, mọi người trên khắp thế giớ i 
được mời gọi từ bỏ ít nhất một phần tự do cá nhân, hy sinh chính lối sống của mình để tuân giữ các biện pháp phòng ngừa đại d ịch 
theo chỉ dẫn của chính quyền. 
Đức Hồng y nhận xét rằng, để thúc giục người dân tuân giữ các quy định của chính phủ, các phương tiện truyền thông phổ biến ba 
thông điệp: cảnh báo nguy hiểm sắp xảy ra và mỗi người phải chịu trách nhiệm về chính mình và người khác; loan báo về một viễn 
tượng tương lai tích cực; thời gian chờ đợi đòi hỏi hy sinh như là điều kiện cần thiết. Ở một phần nào đó, đây cũng là tinh thần sám 
hối Kitô giáo trong Mùa Chay. Thực tế, trong Lời nguyện nhập lễ thứ Tư Lễ Tro, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta ăn chay và sám 
hối, bắt đầu một hành trình hoán cải để ngày thêm vững mạnh chiến thắng ác thần. Nhưng ngay sau đó, một viễn tượng tích cực được 
mở ra cho chúng ta đó là chiến thắng Thập giá của Đức Kitô. Nơi Cuộc Khổ Nạn này, mọi người được mời gọi tham dự cho đến khi 
cuộc chiến kết thúc, được biểu thị bằng con số thánh 40 ngày, thời gian của hoán cải cứu độ. 
Chánh Tòa Ân giải Tối cao nhấn mạnh rằng, trong trường hợp này, ác thần và việc chiến thắng nó có một tầm quan trọng rất lớn đối 
với đời sống con người, bởi vì điều này không chỉ liên quan đến lợi ích vật chất đối với sức khỏe thể lý, nhưng quan trọng hơn đó là 
ơn cứu độ đời đời. 
Đức Hồng y còn giải thích thêm về sám hối được hiểu theo ý nghĩa của Kitô giáo. Ngài viết: “Sám hối tự nó chứa đựng một niềm vui 
sâu xa và một ý nghĩa công bằng, điều cần phải tái khám phá. Hơn nữa, sám hối Kitô giáo không phải là một nỗ lực do chính con  
người đạt được, nhưng chính Chúa ban cho và con người có bổn phận biểu hiện bằng một ý chí đáp trả với tất cả tình yêu”. 
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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


