
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. 
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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: 
  03/29 - Lori Hartzheim - $25 
  03/31 - Barbara Napierala - $25 
  04/01 - Susie Klinger - $150 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of April 4, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope             $    15,389    $   26,780     $461,028    $529,070 
R/M/Energy   $        257    $        675     $  22,192     $  24,655 
Total     $   15,646    $   27,455     $483,220     $553,725 
 

HOTROD   $     2,476    $     2,180     $ 159,524    $  76,830 
Those in Need    $     1,126                         $   20,358            

12th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
13th - 1pm - Grief Support Group 
          7pm - Knights of Columbus Meeting 
14th - 6pm - Prayer Shawl Ministry 
18th - 9am - Life Teen Session 
19th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
20th - 1pm - Grief Support Group 
          7pm - Finance Council Meeting 
21st - 6:30pm - Franklin Lioness Meeting 
26th - 6:15pm - Religious Ed Classes 
27th - 1pm - Grief Support Group 
          7pm - Knights of Columbus Meeting 
28th - 7pm - Pastoral Council Meeting 

James Kopps 
David Regan 
Sarah Regan 
Clara Kopps 
Raymond Kopps 
Dave Dey 
William Harris, Sr. 
Mary Harris 
Martin & Gertrude Keane 
George & Olivia Napientek 
Jerry Napientek 
Joan Napientek Diaz 
Joe, Jayne, & Fred Gafney 
Jennifer Polzin 
Andy Geiger 
Veronica Zimmermann 
Ed Bonis 
Steve Gavinski 
Francis Buck 
Jason Kohl 
Geraldine Buck 
Linda Diedrich 
Joseph Ceretto, Jr. 
George & Mary Sawatzke 
Joseph & Angeline Ceretto 
Rose & Eugene Dorsch 
Rick Burkee 

Virginia Wojciechowski 
Joseph Wojciechowski 
Norbert & Mary Klosiewski 
Jerome & Beatrice Lewicki 
Lloyd, Rosella, & Ed Burish 
Judy Oliva 
Rudy, Margaret, & Patrick Mikush 
Len & Virginia Maciejewski 
Robert Valen 
Jerry Pawlinski 
August Sr & Hattie Orcholski 
Joseph & Regina Pawlinski 
Grandma & Grandpa Klosiewski 
Grandma & Grandpa Cesarz 
Mary Ann Klosiewski 
Ben & Marion Jaeger 
Ed & Shirley Sell 
Donald Jaeger 
Iris A Radtke 
Herbert M Schauer 
Mr & Mrs Walter Yakuczun 
Maria Trinh Thi Le 
 

(we apologize for any  
misspellings) 

Easter Memorials  
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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 † Marjorie Rosenek - Family  
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead 
Monday    † Cynthia Kramp -  
   Thomas & Alison Talbot 
Tuesday     David Bisbee - Chiapete Family  
Wednesday  † Arline Kwasniewski - Family  
Thursday   † Virginia Wojciechowski - Family  

Friday  † William Serchen -  
   Robert & Pegge Bellamy 
Saturday † All Parishioners Living and Dead  
Next Sunday 
   8:30 am † Virginia Wojciechowski - Family  
 10:30 am † Lynn Kwasniewski - Family 
 

Observances  
Sunday:  2nd Sunday of Easter  
  (Divine Mercy) 
Monday:  
Tuesday: St. Martin I, Pope and Martyr  
Wednesday:  
Thursday: Tax Day 
Friday:   
Saturday:  
Next Sunday: 3rd Sunday of Easter  
 

Readings  
Sunday:  Acts 4:32-35; Ps 118:2-4, 13-15,  
  22-24; 1 Jn 5:1-6; Jn 20:19-3     
Monday: Acts 4:23-31; Ps 2:1-3, 4-7a, 7b-9; 
  Jn 3:1-8           
Tuesday: Acts 4:32-37; Ps 93:1ab, 1cd-2, 5; 
  Jn 3:7b-15          
Wednesday: Acts 5:17-26; Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 
  8-9; Jn 3:16-21   
Thursday:  Acts 5:27-33; Ps 34:2 and 9,  
  17-18, 19-20; Jn 3:31-36          
Friday:   Acts 5:34-42; Ps 27:1, 4, 13-14;  
  Jn 6:1-15  
Saturday: Acts 6:1-7; Ps 33:1-2, 4-5, 18-19; 
  Jn 6:16-21                                  
Next Sunday: Acts 3:13-15, 17-19;  
  Ps 4:2, 4, 7-8, 9; 1 Jn 2:1-5a; 
  Lk 24:35-48      

 Intentions, Observances, Readings  
Week of April 11 2021 

Saturday, April 17th 
4:00pm -    Lector:  Rosemary Karnowski 
                 Ministers of Hospitality:  
              Ken Keefer, Ray Lenz, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, April 18th 
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:  Marcia Zientek 
         Ministers of Hospitality: 
              Cindy Bujanovich, Mike Kressuk, Dave & Cindy Flynn  

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Mai To 
Si Le 

Sanctuary Lamp Intentions  
You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for one 
month with your intention.  There are openings 
the rest of 2021 if you wish to remember 
someone or special celebration. 

Welcome!!! 
We welcome Huy Gia Dao, our newest  
member initiated into the Catholic Church 
and Catholic Vietnamese community on 
April 3, 2021.   



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

Food Pantry Needs 
 
 

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  
What a wonderful joy fills us today as we ponder the  
inexhaustible mercy of God.  “Mercy is the heart of God,” 
Pope Francis tells us.  The image of a heart has been used to 
point to the very life source of a person as it is the organ 
that allows life to flow through our veins and sustain us.   
Mercy is the heart of God.  Imagine this dynamic, powerful, 
compassionate, piercing, embracing, loving, propelling,  
penetrating, absorbing, and enveloping, transforming  
presence of God flowing into the very depth of our souls.   
It is God’s mercy that allows blood to flow through our veins. 
It is God’s mercy that forms every atom of our being and 
leads us to what is true.  God’s mercy reveals all  
superficiality and falsehood, and lays bare all distortions, 
empty promises, weakness, and sin. 
 

“Mercy is the force that reawakens us to new life and instills 
in us the courage to look to the future with hope,”  
Pope Francis continues.  God’s all forgiving, compassionate 
love is with us.  When we finally believe and accept that 
Christ’s resurrected transfigured presence resides with us, we 
then find within us a strong confidence to accept life’s  
imperfections and disappointments and move on.  Every day 
is a new adventure in new life.  God leaves the past behind 
and opens doors to the future.  It doesn’t matter how many 
mistakes we made yesterday.  All that matters is what we do 
tomorrow and what we learn along the way.  It is so easy to 
remain tethered and mired in the past, but there is no need 
to do so.  God is all about tomorrow and the work God has 
yet to do in our lives. 
 

Mercy gives birth to hope.  Hope for the greatest of sinners 
and hope for the worst of disasters.  There is nothing God 
cannot do and nothing God cannot fashion.  After all,  
everything we know and treasure was once nothing, and look 
what God did with the nothing God had!  The resurrected 
Christ stands before us with nail marks in his wrists and 
wounds on his body as a testament that not even injustice, 
suffering and death can trample over and destroy God’s 
mercy.  What have we to fear?  Why do we keep ourselves 
from peace?  Our lack of faith prevents us from going  
forward and fully receiving the holiness God desires to 
breathe upon us.  Breathe in God’s mercy, allow the wind of 
God’s presence to kiss all of your sins and caress all of your 
fears.  Exhale peace.  

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
Eye Has Not Seen 
They say seeing is believing.  But if you’ve ever ordered a 
pair of pants online, you know that’s not always the case. 
Whatever the photos promise us, what looked like a  
perfectly nice shade of navy blue on our computer screens 
comes in the mail as an unusual shade of blue green that 
only appears in the giant box of Crayola crayons. 
 

The Apostle Thomas, who couldn’t bring himself to accept 
Jesus had risen from the dead without seeing him, is such 
an utterly relatable figure in the Gospels.  Thomas is still 
reeling from a loss — not only of his good friend but his 
Lord, who was taken prisoner and crucified before his 
eyes.  Thomas is guarding himself.  He’s not believing the 
hype.  He’s going to be the only judge of what is real and 
what is fiction. 
 

Would any of us be any different?  We’ve all had those 
thoughts.  Can we believe it all — Jesus, salvation history, 
the Eucharist — when we haven’t seen it with our own two 
eyes? 
 

That’s when we need to remember those two eyes were 
absolutely positive they had ordered a pair of navy blue 
pants.  
 

It’s easy to sit back stroking our chins in judgment at  
Thomas, “you didn’t believe the testimony of your friends!” 
But do we accept the testimony of our friends?  The saints, 
popes, Church fathers themselves? 
 

Sometimes the things most worthy of believing can’t be 
seen with the naked eye. 

Crusader Fest 
Sunday, April 25, 2021 - 11am-2pm 
We’re excited to welcome ALL families with students 
of ALL ages to Catholic Memorial for a fun-filled 
day!  Join us for an outdoor extracurricular  
extravaganza on the turf field and track at Catholic 
Memorial!  Meet our legendary coaches, dynamic 
club leaders and participate in exciting activities 
with our CMH students including a rock climbing wall 
with our ski team, agility drills with our football 
team, karaoke with performing arts, arts and crafts 
with National Honor Society and much more! 
RSVP at: www.catholicmemorial.net 



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   It’s the Second Sunday of Easter.  Of course the 
first Sunday of this special season is Easter  
Sunday.  Today’s Gospel is that familiar story of 
Doubting Thomas.  One reason we know this tale 
so well is because it is the same Gospel all three 
years of the liturgical cycle.  Remember, most  
Sundays we rotate the Synoptic Gospels 
(Matthew, Mark and Luke) every three years. 
John’s Gospel fills in every year on occasions like 
today.  I do recall many homilies say this label of 
“Doubting Thomas” isn’t the best.  Search Google, 
for example, for this sermon:    
   “Doubting Thomas and Mercy - Word on Fire” 
It should be the first “hits” you will see. 
   Speaking of Mercy, this is also the Sunday of 
Divine Mercy every year.  The last two years in 
this column I addressed the Divine Mercy.  My  
history of this celebration was very brief.  Sister 
Faustina (born in Poland) had her first vision of the 
Divine Savior in 1931.  In 1941 the Marian  
Fathers took over promoting the devotion but in 
1959 the Vatican Holy Office banned the  
devotion.  The ban was lifted in 1978 just months 
before Cardinal Wojtyla of Poland becomes Pope 
John Paul II.  In 2000 St. Faustina was canonized 
and the Second Sunday of Easter was officially 
established as Divine Mercy Sunday.  This devotion 
is strongly tied with St. John Paul’s life and death. 
There are plenary indulgences available with the 
devotions.  I encourage you to become familiar 
with the Devotion to the Divine Mercy.  Go to the 
Marian Fathers website: 

thedivinemercy.org/message/history/timeline 
It is a little ironic the Congregation of Marian  
Fathers of the Immaculate Conception made the 
promotion of this message from Jesus a primary 
mission. 
   The Easter Masses last weekend showed a little 
resurgence in folks coming back in person.  A sign 
of the recovery from COVID-19?  I wrote about 
the Easter Duty 3 years ago and shied away from 
writing about this on Easter when we are thinking 
of more uplifting things than rules.  This isn’t  
something we adults hear much about decades 
away from our school days.  Actually the duty isn’t 
something that specifically appears in Canon Law 
or in the Catechism of the Catholic Church.   
A Knights of Columbus article does a good job of 
explaining this tradition: 

kofc.org/en/columbia/detail/easter-duty.html 
Basically the Easter Duty is to go to confession and 
receive Holy Communion during Easter Time, which 
is basically from the First Sunday of Lent until  
Trinity Sunday.  Look for 389Q in the Baltimore 
Catechism.  (Google for a PDF version.)  
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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.  You can contribute via your cell phone, text APPEAL2021 to  
414-348-8380.    

Text STMOT to 84576 or go to 
stmot.flocknote.com to sign-up for email and/or 

text messages from the parish.   

THANK YOU!!! 
Our community changed lives this Lent, and CRS Rice Bowl 
wants to say THANK YOU!  Don’t forget to turn in your CRS 
Rice Bowl in the collection basket by next weekend or donate 
online at crsricebowl.org/give.  Thank you for your support! 

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.   
 

Archbishop’s Catholic Schools Dinner –Virtual 
Event 
Join in the laughter on Tuesday, April 13, as Archbishop Listecki,  
Cardinal Dolan, Bishop Hying and Cardinal Harvey share stories, with 
Portia Young attempting to rein them in.  The event is FREE, but donations 
are encouraged for the GIFTS (Grant Initiatives For Today’s Students) 
program.  These grants provide innovation in our Catholic Schools for  
resources needed to enhance student curriculum.  Register today at 
https://archmil.regfox.com/schoolsevent2021  
 

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.    
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Lời Chúa:  Ga 20: 19-31 
    Chúng ta là những người “đã không thấy mà tin”, và đã được Chúa chúc phúc; 
vì, như Thánh Gioan Tồng đồ đã viết trong thư thứ nhất của ngài: “Ai tin rằng 
Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh 
thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng ấy. Cứ dấu này chúng ta nhận biết 
rằng chúng ta yêu mến con cái thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và 
thực hành các giới răn Người…, và giới răn Người không nặng nề. Vì những gì 
sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là 
chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là 
người tin rằng Chúa Giêsu là Con Chiên Chúa? (1Ga. 5,1-6) 
    Đức tin đem lại cho chúng ta bình an của Thiên Chúa. Không những chúng ta 
phải tuyên xưng đức tin mà còn phải sống đức tin: “Một thân xác không hơi thở là 
một xác chết; cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.”   (Gc. 2,26)  
 
 

************************************************************************************** 
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Lịch Sử Kính Lòng Thương Xót Chúa 

 

Năm 1931, Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina trong một thị kiến. Thánh nữ nhìn 
thấy Chúa Giêsu mặc một chiếc áo trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc 
lành. Tay trái của Ngài đụng vào áo nơi trái tim, nơi mà hai ánh sáng chiếu tỏa ra, 
một tia màu đó và một tia màu trắng lạt. Thánh nữ nhìn không chớp mắt thẳng vào 
Chúa trong thinh lặng, linh hồn thánh nữ tràn ngập lòng kính sợ, nhưng cũng tràn đầy 
niềm vui khôn tả. Chúa Giêsu nói với thánh nữ: 
    Hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu thức mà con nhìn thấy, kèm theo dòng chữ: Lạy 
Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Cha mong ước bức ảnh này được tôn kính, 
trước hết, tại nguyện đường của con, sau đó, ở khắp nơi trên thế giới. Cha hứa là, linh 
hồn nào tôn kính bức ảnh này sẽ không bị hư mất. Cha cũng hứa cho linh hồn thắng 
được các kẻ thù ngay khi còn sống trên thế gian, nhất là trong giờ lâm tử. Chính Cha 
sẽ bảo vệ linh hồn ấy như là bảo vệ vinh quang của riêng Cha. 
    Khi con nói điều này với cha giải tội của con, con nhận được câu trả lời thế này: 
“Điều ấy có ý chỉ về linh hồn của con”. Người bảo con là: “Đúng đấy, hãy vẽ hình 
ảnh Thiên Chúa trong linh hồn của con”. Ra khỏi toà giải tội, con lại nghe thấy những 
lời như sau: Hình ảnh của Cha đã sẵn có nơi linh hồn con rồi. 
    Cha mong có một Lễ Kính Lòng Thương Xót. Cha muốn bức ảnh mà con vẽ bằng 
cây cọ này phải được long trọng làm phép vào ngày Chúa Nhật Thứ Nhất sau Lễ 
Phục Sinh. Ngày Chúa Nhật này phải là ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót. Cha ước 
mong các linh mục loan truyền tình thương vĩ đại này của Cha cho các linh hồn 
những tội nhân. Để tội nhân đừng sợ tiến đến với Cha. Những ngọn lửa tình thương 
đang nung nấu Cha – bừng bừng muốn toé ra, Cha muốn tuôn đổ những ngọn lửa tình 
thương này xuống trên các linh hồn ấy. Cha muốn bức ảnh này phải được trưng bày 
nơi công cộng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh. Chúa Nhật này là Lễ 
Kính Lòng Thương Xót.  (xem tiếp trang sau…) 

Ý cầu nguyện tháng 4 của ĐGH 
 

Cầu cho những người liều mạng trong 
khi đấu tranh cho các quyền cơ bản 
dưới các chế độ độc tài và ngay cả 
trong các nền dân chủ đang gặp khủng 
hoảng. 

 

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 
 

******************************************** 
Chúa Nhật III Phục Sinh – B 
Ngày 18 tháng 4 năm 2021 (Trắng) 

 
Đọc Lời Chúa: Chị Mỹ Trang,  
  chị Thanh Sơn 
 

Lời Nguyện:  Chị Đặng Lan 
 
************************************************** 

Chúa Nhật IV Phục Sinh – B 
Ngày 25 tháng 4 năm 2021 (Trắng) 

 
Đọc Lời Chúa: Chị Huyền Trang,  
  anh Tạ Huy 
 

Lời Nguyện:  Chị Lê Loan 
 

******************************************** 
Chúa Nhật V Phục Sinh – B 
Ngày 2 tháng 5 năm 2021 (Trắng) 

 
Đọc Lời Chúa: Chị Vũ Lan, chị Khanh  
 

Lời Nguyện:  Chị Yến 

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 Vy (Đoàn TNTT)……....414-520-8953 
 - Anh Tiến (Hội Phụ Huynh)……..203-560-8455 



    (...tiếp theo)  Nhờ Ngôi Lời Nhập Thể, Cha tỏ vực sâu vô đáy của tình thương Cha ra. Hỡi con gái của Cha, hãy nhìn vào vực thẳm 
của tình thương Cha để chúc tụng và tôn vinh tình thương này của Cha. Con hãy làm như thế này: Hãy tụ họp tất cả các tội nhân từ 
khắp nơi trên thế giới lại, dìm họ vào vực thẳm của tình thương Cha. Con gái của Cha ơi, Cha muốn ban mình Cha cho các linh hồn, 
Cha khao khát các linh hồn. Vào ngày lễ của Cha, Lễ Kính Lòng Thương Xót, con sẽ đi khắp thế gian mà mang các linh hồn mệt 
nhược về suối nguồn của tình thương Cha. Cha sẽ chữa lành và tăng sức cho họ. 
    Có một lần, cha giải tội của con bảo con hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa của hai tia sáng trong bức ảnh, con trả lời với ngài là: “Dạ 
vâng, con sẽ hỏi Chúa”. Đang khi cầu nguyện, con đã nghe thấy trong con những lời này: Hai tia sáng biểu hiệu cho Máu và Nước. 
Tia sáng nhạt là biểu hiệu của Nước, để làm cho các linh hồn nên công chính. Tia sáng đỏ là biểu hiệu của Máu, để ban sự sống cho 
các linh hồn… Hai tia sáng này phát xuất từ những thẳm sâu nhất của tình thương êm ái Cha, lúc mà Trái Tim đau thương của Cha bị 
lưỡi đòng chọc mở ra trên cây Thánh Giá. Những tia sáng này bao che các linh hồn cho khỏi cơn thịnh nộ của Cha Cha. Phúc cho kẻ 
nào được ẩn náu trong những tia sáng này, vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa sẽ không giáng xuống trên họ.Cha mong ước ngày 
Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh là ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót. 
Nguồn gốc tấm hình lòng thương xót Chúa Ngày 22/02/1931, tại tu viện Plock sơ Faustina được Chúa Giêsu hiện ra. Trong nhật ký 
sơ ghi: “Ðêm đó, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra. Ngài mặc áo trắng, một tay Chúa giơ lên ban phép lành, tay kia đặt trước 
ngực. Từ nơi ngực Chúa có hai luồng ánh sáng chiếu tỏa ra. Một luồng màu đỏ, luồng kia màu trắng nhạt. Chúa phán với tôi: “Con 
hãy vẽ một bức hình, theo những gì con trông thấy đây, với lời ghi chú: Giêsu, con tín thác vào Chúa” (gốc tiếng Ba Lan là Jezu, 
Ufam Tobie, ta thường thấy bản dịch ra tiếng Anh là Jesus, I trust in you) 
    Sơ có hỏi về ý nghĩa của 2 luồng sáng đó, Chúa nói: 
“Những luồng ánh sáng trắng nhạt biểu hiện Nước, sẽ làm cho các linh hồn nên công chính đạo đức. Những luồng ánh sáng màu đỏ 
biểu hiện Máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng ánh sáng này, phát xuất từ chốn sâu thẳm của lòng xót thương dịu dàng và êm 
ái nhất của Ta, lúc trái tim hấp hối Ta bị lưỡi thâu mở rộng ra. Phúc cho ai ẩn náu trong sự che chở của những luồng ánh sáng này, 
vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa không giáng phạt họ.” 
    Sơ đi hỏi mẹ bề trên, và bà đã trả lời: “Con hãy vẽ Chúa đi”. Nhưng vì khả năng hạn hẹp, nên dù đã cố gắng, không có bức vẽ nào 
đẹp. 
    Năm 1934, cha linh hướng Michal Sopócko của sơ liên lạc với 1 họa sĩ tên là Eugeniusz Kazimirowski ở Wilno, để vẽ lại ảnh 
Chúa theo sự mô tả của sơ, nhưng không được như ý lắm. 
    Đêm sau Chúa phán: “Giá trị của tấm ảnh này không căn cứ trên nét đẹp của màu sắc, nét vẽ, nhưng là ơn phúc của Ta. Đó là 
một nhắc nhở về lòng thương xót của Ta, Ta ban cho loài người con tàu để đưa họ tới nguồn suối xót thương và múc lấy mọi ơn 
phúc. Con tàu đó là tấm ảnh này.” 
    Sau khi người nữ tu Maria Faustina qua đời ngày 05/10/1938, hương thơm thánh thiện của sơ lan tỏa nhiều nơi cùng với sự phổ 
biến rộng rãi việc thực hành lòng tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa. Ngoài ra, nhiều người đã được những ơn lành Thiên Chúa ban 
cho qua lời cầu bầu của sơ Maria Faustina. 
    Tuy nhiên, tiến trình dẫn đến việc phong thánh cho nữ tu Maria Kowalska gặp phải nhiều thử thách. Mặc dầu tại Ba Lan nhiều tín 
hữu rất sùng mộ và học hỏi sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa được ghi lại trong nhật ký của sơ, Toà Thánh đã từng lên án cuốn sách 
này là “lạc đạo” vào năm 1959. Ðiều đó cũng dễ hiểu bởi vì Toà Thánh Roma nhận được một bản dịch nhật ký từ tiếng Ba Lan và 
được viết từ một người mới học hết lớp 3 (nữ tu Faustina là một người ít học nên nhật ký của sơ hầu như chẳng có ghi dấu chấm phết 
gì cả). 
    Khi Ðức Cha Karol Wojtila (Ðức Gioan Phaolô II tương lai) trở thành Tổng Giám mục Krakow năm 1964, ngài đứng trước một 
tình trạng tế nhị. Dầu sao đi nữa, ngài rất quen thuộc với sứ điệp nữ tu Faustina phổ biến vì lúc còn là chủng sinh “chui” trong thời 
Ðệ Nhị Thế chiến khi Ðức Quốc Xã cai trị Ba Lan, ngài đã thường xuyên viếng thăm Ðền Lòng Thương Xót Chúa ở đồi Lagiewniki, 
Krakow, nơi nữ tu Faustina từng cư ngụ và qua đời. 
Ðức Tổng Giám mục Karol Wojtila cho điều tra sự việc và sau đó cho dịch lại một bản mới nhật ký của sơ Faustina để gửi cho Toà 
Thánh. Nhờ đó, vào năm 1978 Toà Thánh đã rút lại lệnh cấm cuốn nhật ký của Faustina, chỉ sáu tháng trước khi Ðức Tổng Giám 
mục Karol được bầu làm Giáo hoàng. 
    Ngày 18/04/1993, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong Chân phước cho Nữ tu Faustina Kowalska sau khi một người phụ nữ 
tên Maureen Digan được chữa lành khỏi một bệnh di truyền về máu nhờ lời cầu bầu của nữ tu Faustina. Và cuộc phong thánh vào 
ngày 30/04/2000 với rất nhiều người tham dự là kết quả của một phép lạ chữa lành cha Ronald P. Pytel (Baltimore, Hoa Kỳ) khỏi 
bệnh tim. 
Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi Thánh nữ Maria Faustina là “món quà của Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta”. 
    Trong bài giảng của buổi lễ phong thánh, Ðức Thánh Cha nói: “Tương lai của nhân loại trên mặt đất này sẽ ra sao? Chúng ta 
không được biết. Tuy nhiên, con người có thêm tiến bộ thì không may cũng không thiếu kinh nghiệm đớn đau. Nhưng ánh sáng của 
lòng thương xót Chúa. sẽ chiếu sáng đường đi cho con người trong thiên niên kỷ thứ ba. Ðức Thánh Cha cũng đã chính thức công bố 
từ nay về sau Chúa nhật II Phục sinh sẽ được gọi là Chúa nhật kính Lòng Thương Xót Chúa. 
    Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha cho rằng chỉ khi nào con người cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành 
cho nhân loại thì con người mới có thể “nhìn vào anh chị em của mình với đôi mắt mới, với thái độ vị tha và liên đới, đại lượng và 
tha thứ”.  Việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa hiện nay được phổ biến trong nhiều quốc gia khắp thế giới qua sự cổ võ hoạt động 
của khoảng 2 triệu thành viên trong tổ chức “Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa” gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân. 
    Quyển nhật kí của sơ Maria Faustina sau này được biên tập và xuất bản lại dưới tựa đề: Divine Mercy in My Soul: The Diary of 
St. Faustina. 
    Vào năm 1943, một họa sĩ tên là Adolf Hyla đã vẽ lại bức tranh Lòng Thương Xót Chúa, và đây là bức tranh chính thức thứ hai 
(được treo trên mộ của Thánh nữ Maria Faustina trong tu viện Our Lady of Mercy ở Cracow-Lagiewniki, ba Lan), sau bức đầu tiên 
của họa sĩ Eugeniusz Kazimirowsk, bức này được lan truyền và sao chép lại khá giống với các bức hình mà ta thấy ngày nay. Ngoài 
ra, người ta còn cho rằng bức vẽ thứ ba cũng khá phổ biến là của họa sĩ người Mỹ – Robert Skemp, vẽ Chúa đứng trước một cánh 
cửa hình vòm.                        

CĐ Thánh An-rê Dũng Lạc, Palm Beach, Florida 
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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 

ThielmannGroup.com

$89.95 Gas Furnace 
or A/C Clean & Check 

exp: 12/31/21

             262-786-8736 
 

WWW.ROBIDOUXBROTHERS.COM


