
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 21, 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: 
  03/08 - Christ Wenzel - $25 
  03/10 - Richard Inicis - $25 
  03/12 - Jackie Karth - $50 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of March 14, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope             $     7,042     $   11,675     $422,516     $478,940 
R/M/Energy   $        867    $        675     $  21,019     $  22,630 
Total     $     7,909    $   12,350     $443,535     $501,570 
 

HOTROD   $     1,920    $     1,460    $ 154,416     $  71,730 
Those in Need    $        233                        $   18,368            

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 

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 

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.  

Day of Reconciliation 
Wednesday, March 24, 2021 
St. Rita Parish, 2318 S 61st St, 
West Allis  
Priests available for confessions 
9am-12pm and  12:30-7pm.  
Mass at 12pm. 
This Day of Reconciliation is 
sponsored by the Archdiocese 
of Milwaukee and Deanery of 
South West Milwaukee. 
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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 † All Parishioners Living and Dead 
 10:30 am † Donald Acker & Bobby Blaser - Family     
Monday    † James Carey - Family  
Tuesday  † Sharon Skiba -  
            Rollie & Shirley Keuler 
Wednesday  † Virginia Wojciechowski - Family  
Thursday   † William Serchen -  
            Richard & Donna Wentarmini  

Friday  † G. Donald Thompson - Joan Roth 
Saturday † All Parishioners Living and Dead  
Next Sunday 
   8:30 am † Robert & Dorothy Mayer - Dan & Jill 
 10:30 am † Marie Schupp - Family  

Observances  
Sunday:  5th Sunday of Lent 
Monday:  
Tuesday: St. Turibius of Mogrovejo, Bishop  
Wednesday:  
Thursday: Annunciation of the Lord 
Friday:   
Saturday:  
Next Sunday: Palm Sunday of the  
   Passion of the Lord 
  Holy Week begins 

Readings  
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     
Monday: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 or 
  13:41c-62; Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6; 
  Jn 8:1-11        
Tuesday: Nm 21:4-9; Ps 102:2-3, 16-18,  
  19-21; Jn 8:21-30       
Wednesday: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52, 
  53, 54, 55, 56; Jn 8:31-42                                     
Thursday:  Is 7:10-14; 8:10; Ps 40:7-8, 8-9, 
  10, 11; Heb 10:4-10; Lk 1:26-38       
Friday:   Jer 20:10-13; Ps 18:2-3a, 3bc-4,  
  5-6, 7; Jn 10:31-42  
Saturday: Ez 37:21-28;  
  Jer 31:10, 11-12abcd, 13;  
  Jn 11:45-56                              
Next Sunday: Mk 11:1-10 or Jn 12:12-16;  
  Is 50:4-7; Ps 22:8-9, 17-18, 19-20, 
  23-24; Phil 2:6-11;  
  Mk 14:1-15:47 or 15:1-39   

 Intentions, Observances, Readings  
Week of March 21, 2021 

Saturday, March 27th 
4:00pm -    Lector:  Kathy Karls, John Stolowski 
                 Ministers of Hospitality:  
              Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring 
  

Sunday, March 28th 
8:30 am -   Lector:  Mark Schlachter, Barb Geiger 
         Ministers of Hospitality: 
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Rick Chiapete  
 

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

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

Baptisms  
March 13/14, 2021 

  Henry Michael Foster 
Benjamin William Foster 

Felix Cortez 
Zyair Riley 

Myles Leonhard Lietha 
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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 

Gospel Meditation ©LPi  
Any good teacher or parent will tell you once a lesson is  
really learned it doesn’t need to be taught again.  When we 
internalize things we have learned, they become a part of 
who we are and influence how we perceive and interact with 
our world.  The same is true for the law God has written  
upon our hearts.  Once humanity learns this lesson, we will 
simply know it to be true and act accordingly.   Sometimes, it 
is hard to get people to learn the lessons they need to learn. 
They are often distracted, disinterested, conflicted,  
misdirected, or just too stubborn and unable or unwilling to 
see what is right before their eyes.  Understanding God is in 
a loving and committed relationship with those fashioned and 
formed in God’s own image, seems like such a simple lesson 
to learn.  But history and experience has proven it is not.  
 

We struggle with faith, especially when that faith asks us to 
learn something very particular about ourselves.  We must, 
like a grain of wheat, fall to the ground and die.  Because 
God’s DNA is at the very core of who we are, there are  
specific pearls of wisdom that must be acquired before we 
can live a full life.  One very powerful lesson is it is not the 
task of the world to tell us who we are and what has  
meaning, but God.  For many, death is not an opportunity for 
greater life but a permanent ending to the life they have 
known.  Jesus knew every dimension to what it means to be 
fully human because he was!  He knows the joys, limitations, 
sorrows, frustrations, wonders, suffering, opportunities, and 
joys of the human experience.  Jesus can teach us a wealth of 
knowledge and life’s lessons from his example, especially 
obedience.  
 

When we accept the law God has placed in our hearts and 
gain wisdom from it, then when we suffer we learn to listen 
more attentively to the Voice behind that law.  We naturally 
flee to our Creator for inspiration, consolation, hope,  
direction, and comfort as we navigate through this time of 
darkness.  We will not need to run from it, subdue it, fight it, 
or be overcome by it because we will know, having  
internalized this profound lesson before, God will bring new 
life.  God’s law is love and love never fails.  Even in the  
moments of Jesus’ deepest despair, he glorified the name of 
his Father.  What he learned allowed him to put everything 
in perspective and be obedient to the tender, loving Voice 
that echoed within.  As Lent quickly winds down, may we 
learn the same!  Then, may we gain the fortitude and wisdom 
to help others see what is right before their eyes. 

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
When Our Own Hour Comes 
We parents know it’s tricky, tackling the topic of fear with 
our kids.  We want them to know it’s okay to be scared, it’s 
something we all feel from time to time.  We want them to 
understand bravery isn’t the absence of fear, but the  
choices we make in persevering despite that feeling.  
 

Most of all, we want to model the right kind of behavior 
for our kids.  Whatever our scary situation is — illness, job 
loss, life changes — we want them to see us make a choice 
to face that fear head-on.  
 

Jesus seems to be the parent who is gently broaching the 
topic of fear with his children.  A great sense of  
foreboding hangs over these readings.  Jesus knew what 
was coming.  He knew it was going to be hard, both for 
him and his followers, who did not have his courage.  Even 
he admits to being “troubled” and he speaks of “the time 
of judgment.”  There is the dramatic raising of Lazarus, talk 
of how a grain of wheat must die in order to bear fruit, 
depiction of Christ as an obedient student of his own  
suffering. 
 

“Yet what should I say?” he asks them.  “‘Father, save me 
from this hour?’  But it was for this purpose that I came to 
this hour.”  
 

This week, Christ gives us a very parental gift: He shows us 
his fear, and shows us how to conquer it.  He challenges us 
to embrace the purpose for which we came to this hour — 
whatever that hour may hold.  



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   As we get closer to the end of Lent, a week  
before Passion/Palm Sunday, today’s Gospel has 
a more ominous tone. 

 “Amen, amen, I say to you, unless a grain of   
  wheat falls to the ground and dies, it remains  
  just a grain of wheat, but if it dies, it produces  
  much fruit.”              
 “I am troubled now. Yet what should I say?  
  ‘Father, save me from this hour’? But it was for  
  this purpose that I came to this hour.” 

[John 12:24 & 27] 
This reflection is by the Bishop who ordained  
Bishop Robert Barron as priest and started Bishop 
Barron on his evangelizing through media. 
                    GIVE US THIS DAY         
                Sunday March 21, 2021 
                 REFLECTION     Letting Go 
   [In] the final analysis, our participation in the  
paschal mystery—in the suffering, death, and  
resurrection of Jesus—brings a certain freedom: 
the freedom to let go, to surrender ourselves to the 
living God, to place ourselves completely in his 
hands, knowing that ultimately he will win out! The 
more we cling to ourselves and others, the more 
we try to control our destiny—the more we lose 
the true sense of our lives, the more we are      
impacted by the futility of it all. It’s precisely in  
letting go, in entering into complete union with the 
Lord, in letting him take over, that we discover our 
true selves. It’s in the act of abandonment that we 
experience redemption, that we find life, peace, 
and joy in the midst of physical, emotional, and 
spiritual suffering. 
   This is the lesson we must first learn from Jesus 
before we can teach it to others. We must let the 
mystery, the tranquility, and the purposefulness of 
Jesus’ suffering become part of our own life  
before we can become effective instruments in the 
hands of the Lord for the sake of others. 
   As Christians, if we are to love as Jesus loved, 
we must first come to terms with suffering. Like 
Jesus, we simply cannot be cool and detached 
from our fellow human beings. Our years of living 
as Christians will be years of suffering for and 
with other people. Like Jesus, we will love others 
only if we walk with them in the valley of  
darkness—the dark valley of sickness, the dark 
valley of moral dilemmas, the dark valley of  
oppressive structures and diminished rights. 
   Joseph Cardinal Bernardin, The Gift of Peace 
   Joseph Cardinal Bernardin (1928–1996) was  
   president of the United States bishops’ conference     
   from 1974–1977. He became Archbishop of  
   Chicago in 1982 and a cardinal in 1983.   
   Bernardin is widely remembered for his insistence     
   on a “consistent ethic of life.”  
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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.   
 
Annual Mass of Atonement 
The annual Mass of Atonement will be held on April 15, 2021, 6pm, at  
St. Monica Parish (5681 N. Santa Monica Blvd, Whitefish Bay).  This Mass 
is one of the ways the current leadership of the Archdiocese publicly 
atones for the clergy abuse crisis and scandal.  Mass will be available for 
in-person attendance and will be live-streamed.  We invite you to join us 
in support of the survivors, family members, and communities that have 
spoken or unspoken stories of survival and pain.  If you are unable to  
attend, we ask you please remember all those who suffer from the 
wounds of abuse in your prayers for peace, healing, and justice.  Please 
visit www.archmil.org for more information.    

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.    

Holy Thursday, April 1 
7:00pm Mass of the Lord’s Supper  

    Altar of Repose until 10pm 
 

Good Friday, April 2 
3:00pm Stations of the Cross 

7:00pm Celebration of the Lord’s Passion  
 

Holy Saturday - Easter Vigil, April 3  
reservations required - link on parish website or  

https://stmot.flocknote.com/signup/46019 
3:00pm Blessing of the Food 

8:00pm Bilingual Solemn Vigil 
 

Easter Sunday, April 4  
reservations required - link on parish website or  

https://stmot.flocknote.com/signup/46019 
8:30 & 10:30am English Mass 

12:30pm Vietnamese Mass 
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. Lời Chúa: Ga 11: 1-45 Sự sống và Sự chết   
     Cuộc đời con người chắc chắn sẽ có những khúc quanh của đau khổ nhưng 
vẫn còn con đường phía trước. Dù hẹp. Dù quanh co nhưng vẫn có lối thoát cho 
cuộc đời chúng ta. Đừng thất vọng trước khó khăn. Đừng tháo chạy trước gian 
nguy. Hãy nhìn vào khó khăn của bổn phận, của thử thách như lời mời gọi chấp 
nhận mục nát đời mình để sống có ích cho tha nhân. Hãy đón nhận thập giá cuộc 
đời trong thiên ý Thiên Chúa như là hồng ân Ngài ban tặng cho chúng ta để hiệp 
thông cứu độ trần gian. 
     Xin cho chúng ta luôn biết tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chỉ 
trong Thiên Chúa chúng ta mới có bình an, hạnh phúc cho dù vẫn còn đó những 
khó khăn thử thách. Xin cho chúng ta biết bám vào Chúa để nhờ ơn Chúa chúng 
ta vượt qua những khó khăn. 
     Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu trên 
thập giá. Ngài chết là để đi vào vinh quang của Chúa Cha và trở thành Đấng ban 
sự sống cho chúng ta. “Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta 
cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài” (x. Tin Mừng 2,8-12). Ai ham 
sống, sợ chết, sẽ đánh mất tất cả. Người dám theo Chúa Giêsu mà đánh đổi cuộc 
sống hiện tại, sẽ được cuộc sống muôn đời. 

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

CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 3 / 2021 
 

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

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

 

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

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

 

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

 

6.     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 V Mùa Chay – B 
Ngày 21 tháng 03 năm 2021 (Tím) 

 
Đọc Lời Chúa: Anh Châu, chị Thới 
 

Lời Nguyện:  Anh Bùi Hiệp 
 

******************************************** 
Chúa Nhật  Lễ Lá – B 

Ngày 28 tháng 03 năm 2021 (Đỏ) 
 

Đọc Lời Chúa:   Chị Bích Vân,  
  chị Kim Lan 
 

Lời Nguyện:  Chị Huyền 
 
************************************************** 

Chúa Nhật Phục Sinh – B 
Ngày 4 tháng 4 năm 2021 (Trắng) 

 
Đọc Lời Chúa:   Anh Trần Hiệp, anh Tâm 
 

Lời Nguyện:  Chị Thúy 
 

******************************************** 
Chúa Nhật II Phục Sinh  – B 

Ngày 11 tháng 4 năm 2021 (Trắng) 
Kính Lòng Thương Xót Chúa 

 
Đọc Lời Chúa:   Anh Trí, anh Phạm Tiến 
 

Lời Nguyện:  Chị Nhàn 

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: Một thông điệp về tình huynh đệ 
từ những đổ nát của Iraq 
 

     Trong buổi tiếp kiến chung ngày 10/03/2021 Đức Thánh Cha chia sẻ về 
chuyến viếng thăm Iraq. Ngài nhắc đến tâm tình thống hối trong cuộc hành 
hương, mang trên vai thánh giá mà Ki-tô hữu Iraq đã vác suốt những năm 
tháng qua. Ngài nhắc đến niềm vui và hy vọng không suy giảm của            
Ki-tô hữu Iraq giữa những đau khổ, và niềm vui đón nhận sứ điệp của Chúa 
Ki-tô qua sự hiện diện của Đức Thánh Cha ở giữa họ. Đức Thánh Cha cám 
ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho ngài cũng như đã bác ái trong việc giúp 
đỡ các Ki-tô hữu Iraq. Ngài mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các 
Ki-tô hữu ở Trung Đông, cầu nguyện cho tình huynh đệ và hòa bình trên thế 
giới. 
     Hôm thứ Hai 8/3/2021 Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 4 

ngày tại Iraq, như là vị Giáo hoàng đầu tiên có thể thực hiện cuộc hành hương viếng thăm quê hương của tổ phụ Áp-ra-ham, hoàn tất ước 
mơ chưa tròn của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 10/03/2021, Đức Thánh Cha đã 
chia sẻ về chuyến viếng thăm của ngài. Ngài nói rằng Chúa Quan phòng đã muốn rằng chuyến viếng thăm được thực hiện bây giờ, như 
một dấu hiệu của hy vọng, sau nhiều năm chiến tranh và khủng bố, và trong một đại dịch nghiêm trọng. 
Đức Thánh Cha cám ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho ngài cũng như đã quảng đại bác ái trong việc giúp đỡ các Ki-tô hữu Iraq. Ngài 
mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các Ki-tô hữu ở Trung Đông, cầu nguyện cho tình huynh đệ và hòa bình trên thế giới. 
Lòng biết ơn 
     Trong bài chia sẻ Đức Thánh Cha nói: Sau chuyến thăm này, tâm hồn tôi tràn ngập lòng biết ơn - lòng biết ơn đối với Chúa và tất cả 
những người đã giúp chuyến viếng thăm có thể được thực hiện. Tôi cảm ơn Tổng thống nước Cộng hòa và Chính phủ Iraq, các Thượng 
phụ và Giám mục của Iraq, cùng với tất cả các bộ trưởng và các tín hữu của các Giáo hội; tôi cảm ơn các vị lãnh đạo tôn giáo, đầu tiên là 
Đại Ayatollah Al-Sistani, người mà tôi đã có một cuộc gặp gỡ khó quên tại nơi cư trú của ngài ở Najaf. 
Ý nghĩa thống hối 
     Tôi thực sự cảm thấy một ý nghĩa thống hối trong cuộc hành hương này: Tôi không thể đến gần những người bị đau khổ đó, đến gần 
Giáo hội tử đạo đó, mà không nhân danh Giáo hội Công giáo, mang lấy trên mình thập giá mà họ đã vác trong nhiều năm; một cây thánh 
giá lớn, giống như cây thánh giá được đặt ở lối vào của Qaraqosh. Tôi đặc biệt cảm thấy điều đó khi nhìn thấy những vết thương vẫn 
chưa lành sau sự tàn phá, và thậm chí còn hơn thế nữa khi gặp gỡ và nghe chứng tá của những người sống sót sau bạo lực, bách hại, lưu 
đày… 
Hy vọng về tương lai hòa bình và huynh đệ 
     Và đồng thời, tôi thấy xung quanh mình niềm vui chào đón sứ điệp của Chúa Ki-tô; tôi nhìn thấy niềm hy vọng được mở ra cho một 
chân trời hòa bình và tình huynh đệ, được tóm lại trong những lời của Chúa Giêsu, cũng là châm ngôn của Cuộc viếng thăm: “Anh chị 
em đều là anh chị em của nhau” (Mt 23,8). Tôi cảm thấy hy vọng này trong bài diễn văn của Tổng thống Iraq. Tôi cảm nhận được điều 
đó trong nhiều lời chào và chứng từ, trong các bài hát và cử chỉ của mọi người. Tôi đọc được điều đó trên khuôn mặt rạng ngời của 
những người trẻ và trong đôi mắt đầy sức sống của những người lớn tuổi. Người dân đứng đợi Đức Giáo hoàng cả năm tiếng đồng hồ, cả 
những phụ nữ bế những em bé trên tay. Họ chờ đợi và trong mắt họ bừng lên niềm hy vọng. 
Tình huynh đệ là một thách đố 
     Đức Thánh Cha khẳng định: Người dân Iraq có quyền được sống trong hòa bình; họ có quyền tìm lại phẩm giá thuộc về mình. Nguồn 
gốc tôn giáo và văn hóa của họ có từ hàng ngàn năm trước: vùng Lưỡng Hà là cái nôi của nền văn minh. Về mặt lịch sử, thủ đô Baghdad 
là một thành phố có tầm quan trọng hàng đầu. Trong nhiều thế kỷ, nó là nơi chứa thư viện phong phú nhất trên thế giới. Và điều gì đã 
phá hủy nó? Chiến tranh. Chiến tranh luôn là con quái vật biến dạng với sự thay đổi của thời đại và tiếp tục ăn thịt nhân loại. Nhưng đáp 
lại chiến tranh không phải bằng một cuộc chiến tranh khác, chống lại các vũ khí không phải bằng những vũ khí khác.  
Đức Thánh Cha đưa ra những câu hỏi mạnh mẽ: Ai đã bán vũ khí cho những kẻ khủng bố? Hiện nay ai đang bán vũ khi cho những kẻ 
khủng bố đang gây tang thương ở những miền khác, ví dụ chúng ta hãy nghĩ đến châu Phi. Đó là câu hỏi mà tôi muốn nghe từ có người 
nào đó trả lời. Câu trả lời không phải là chiến tranh nhưng là tình huynh đệ. Đây là thách đố không chỉ đối với Iraq. Đó là thách đố đối với 
nhiều khu vực xung đột và cuối cùng là thách đố đối với toàn thế giới. Chúng ta sẽ có thể xây dựng tình huynh đệ giữa chúng ta, xây 
dựng một nền văn hóa huynh đệ không? Hay chúng ta sẽ tiếp tục với thứ lý luận chiến tranh của Ca-in? 
Cuộc gặp gỡ của con cháu Tổ phụ Áp-ra-ham tại cổ thành Ur 
     Vì lý do này, chúng tôi đã gặp gỡ và cầu nguyện với các Ki-tô hữu và người 
Hồi giáo, với những đại diện của các tôn giáo khác, tại Ur, nơi tổ phụ Áp-ra-ham 
đã nghe tiếng gọi của Chúa khoảng bốn ngàn năm trước. Tổ phụ Áp-ra-ham là tổ 
phụ của chúng ta trong đức tin vì ông đã lắng nghe lời Chúa hứa ban cho ông một 
dòng dõi. Ông bỏ lại mọi thứ và lên đường. Thiên Chúa trung thành với những lời 
hứa của Người và hướng dẫn bước đi của chúng ta đến sự bình an cho đến ngày 
nay. Người hướng dẫn bước đi của những người đang bước đi trên Trái đất với 
đôi mắt hướng về Thiên đàng. Và tại Ur - đứng bên nhau dưới bầu trời rực sáng 
đó, cũng chính là bầu trời mà tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta đã nhìn thấy chúng 
ta, con cháu của ông - cụm từ tất cả anh chị là anh chị em của nhau dường như lại 
vang lên một lần nữa. 
Thông điệp huynh đệ từ nơi tử đạo của các tín hữu Iraq 
     Nhấn mạnh về tình huynh đệ, Đức Thánh Cha nói: Một thông điệp về tình huynh đệ từ cuộc gặp gỡ tại Nhà thờ chính tòa của Giáo hội 
Công giáo Syriac ở Baghdad, nơi 48 người, trong đó có hai linh mục, đã bị giết trong Thánh lễ. Giáo hội ở Iraq là một Giáo hội tử đạo. 
Và trong ngôi nhà thờ có một bia đá ghi khắc những lời tưởng nhớ những vị tử đạo đó, niềm vui đã vang lên trong cuộc gặp gỡ đó. Sự 
ngạc nhiên của tôi khi ở giữa họ hòa với niềm vui của họ khi có Đức Giáo hoàng ở giữa họ. 
                                                 Tác giả: Hồng Thủy ,  đăng  nhập ngày 10 tháng ba 2021, 11:03  
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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


