
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. 

APRIL 25, 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: 
  04/12 - Darla & Michael Erato- $25 
  04/14 - Michael Heitz - $25 
  04/16 - Kelly Witthuhn - $25   

Parish Stewardship of Treasure  
Week of April 18 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly           YTD    YTD 
      Income          Budget          Actuals        Budget 
Envelope             $    13,470    $   11,780     $488,284    $552,630 
R/M/Energy   $        878    $        675     $  23,679     $ 26,005 
Total     $   14,348    $   12,455     $511,963     $578,635 
 

HOTROD   $     2,223    $     2,180     $ 162,792    $  81,190 
Those in Need    $        343                         $   21,151            

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 the 2021 Appeal video (link on the parish website) to learn 
more about how you can make a difference.  Every donation makes 
an impact, no matter the size.  This year we have a new easy option 
for giving via your cell phone, text APPEAL2021 to 414-348-8380. 
As of April 5, 2021 we have met 70.83% of our goal of $36,057.  
Thank you to everyone who has made a donation! 

Word on Fire digital videos still available.   
Text STMOT to 84576 or go to 

stmot.flocknote.com to sign-up for email and/or 
text messages from the parish.   

26th - 6:15pm - Religious Ed Classes & Adoration 
27th - 1pm - Grief Support Group 
          7pm - Knights of Columbus Meeting 
28th - 7pm - Pastoral Council Meeting 

Surveys, Phone Numbers, and Emails!!! 
If you haven’t done so yet, please return the survey sent to 
you the end of January.  We really need to get our parish 
records up-to-date!  Most important is we have the correct 
contact information with telephone numbers and emails!   

Many Thanks!!!! 
Thank you to Pat Boyer for coordinating reservations and 
seating assignments for Christmas and Easter.  It was not 
an easy task but a job well done! 
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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 † Robert Baker & Michael Kuzminski - 
            Family 
Monday    † Joseph, Alice & Grace Rupinski - 
   Family  
Tuesday  † Virginia Wojciechowski - Family  
Wednesday  † James Carey - Family  
Thursday   † Janet LaCombe - Family  
Friday  † G. Donald Thompson -  
   Cindy Campbell 
Saturday † All Parishioners Living and Dead  
Next Sunday 
   8:30 am † G. Donald Thompson -  
   Ned & Judy Collins  
 10:30 am † Walter Kuzminski - Family  
 

Observances  
Sunday:  4th Sunday of Easter  
  World Day of Prayer for Vocations 
Monday:  
Tuesday:  
Wednesday: St. Peter Chanel, Priest and Martyr; 
  St. Louis Grignion de Montfort,  
   Priest   
Thursday: St. Catherine of Siena,  
  Virgin and Doctor of the Church  
Friday:  St. Pius V, Pope; Arbor Day  
Saturday: St. Joseph the Worker   
Next Sunday: 5th Sunday of Easter  
 

Readings  
Sunday:  Acts 4:8-12; Ps 118:1, 8-9, 21-23, 
  26, 28, 29; 1 Jn 3:1-2;  
  Jn 10:11-18     
Monday: Acts 11:1-18; Ps 42:2-3; 43:3, 4;  
  Jn 10:1-10             
Tuesday: Acts 11:19-26;  
  Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7; Jn 10:22-30            
Wednesday: Acts 12:24-13:5a;  
  Ps 67:2-3, 5, 6 and 8; Jn 12:44-50     
Thursday:  Acts 13:13-25; Ps 89:2-3, 21-22, 
  25 and 27; Jn 13:16-20            
Friday:   Acts 13:26-33;  
  Ps 2:6-7, 8-9, 10-11ab; Jn 14:1-6    
Saturday: Acts 13:44-52;  
  Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4; Jn 14:7-14       
St. Joseph the Worker:  Gn 1:26-2:3 or  
  Col 3:14-15, 17, 23-24;  
  Ps 90:2, 3-4, 12-13, 14 and 16;  
  Mt 13:54-58                                    
Next Sunday: Acts 9:26-31;  
  Ps 22:26-27, 28, 30, 31-32;  
  1 Jn 3:18-24; Jn 15:1-8        

 Intentions, Observances, Readings  
Week of April 25 2021 

Saturday, May 1st 
4:00pm -    Lector:  Michele Liederbach   
                 Ministers of Hospitality:  
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz,  
              Dave & Cindy Flynn, John & Michelle Robb,  
                      Ramona Bosch 
  

Sunday, May 2nd 
8:30 am -   Lector:  Mark Schlachter 
         Ministers of Hospitality: 
              Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring,  
              Rick Chiapete, David & Marian Sweeney 
 

10:30 am - Lector:  Marcia Zientek 
         Ministers of Hospitality: 
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier 

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Marilyn Kaschak 

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. 

Easter Memorials  
Son Van Pham 
Cong Thanh Dang 
Nhuan Thi Nguyen 
Tho Thi Huynh 
Xuan Thanh Luong 
Nga Thi Mai 
Linh Nhu Thi Pham 
Duong Thuy Thi Pham 
Joseph Dung 
Joseph Quan 
Anna Bach Tuyet 
Charlotte Cebar 
Kay Reynolds 
Alice Cebar   
Michael Cebar  
Mother, Husband, Child, 2 Brothers, Father, Friends 
Deceased of Kramp & Michalski Families 
Frank, Margaret, and David Caravella 

Robert & Lanore Kelly 
Elvin & Lucille Burch 
Dennis Burch 
Darlene Moeller 
Roberta Oleniczak 
Margaret Sleniczak 
James Kallas 
Maryln Mathers 
Charles Mathers 
Geraldine Kallas 
Karth & Smolinski Families 

(we apologize for any misspellings) 
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Food Pantry Needs 
 
 

If you are interested in volunteering, call 414-209-7674 or email barbee@stmoftours.org. 
 

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   No Lentils please! 

Gospel Meditation ©LPi  
Any builder worth his or her salt knows the value and 
importance of a cornerstone.  Properly laying and securing 
this primary unit determines how the rest of the project  
unfolds and its success.  Cornerstones are necessary elements 
not only of buildings but of lives as well.  Many human  
beings conduct the business of their lives paying little  
attention to a grounding reference or starting point.   
Hence, what unfolds is a tapestry of relativism, with few  
anchors or guideposts and many impulsive choices.  
Some consider love to be their cornerstone.  While this may 
sound attractive and useful, the pursuit of love without a  
simultaneous pursuit of its source can be shallow and  
self-focused.  Just because a person chooses to do no harm 
and love others does not mean they are living in truth and 
properly anchored to the real cornerstone. 
 

Jesus is the true and authentic cornerstone and shepherd.  It is 
only in following the Risen One as the way, the truth, and the 
life we can move from being well grounded ethical people 
to properly focused moral ones.  Proper conduct, a true 
sense of justice, wisdom, virtue, moral principles, faith, hope, 
and love will be difficult to find unless we listen to the right 
Voice.  It is when we learn to listen to the voice of God we 
begin our journey on the road to salvation.  It is only the 
Good Shepherd, the authentic and solid cornerstone, who can 
guide us through life’s questions and challenges and bring us 
to the safe and proper pasture. 
 

A person’s life only has meaning when the cornerstone is 
properly selected and set.  Understanding themselves only as 
random acts of creation, existing without intent or purpose, 
will color their choices and influence their decisions.   
The foundation of their lives will be simply a matter of  
preference and choice, leaving benchmarks of growth and 
higher ideals optional to pursue.  Whereas people who  
believe they are fashioned and loved into existence by a 
God who purposely made them, have this incredible  
unconditional relationship at their source which has  
tremendous significance.  Their allegiance is not to themselves 
but to their Creator.  Life, then, is an adventure in search of 
this Creator God and a journey of self-discovery that seeks 
to unite their will to His.  There is a cost.  We have to give up 
our life to gain our life.  As ironic as that sounds, it is true.  
It is only when we finally figure this out that the true  
cornerstone of our lives will be properly laid and we can, 
with God’s help, get about the business of properly  
constructing a temple that endures. 

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
Confidence in Princes 
Have you ever confided your problems to a friend, only to 
get the answer, “have you prayed about it as much as 
you’ve talked about it?” 
 

Like all good advice, it can really irritate the recipient at 
first.  Here I am, vulnerable and wounded, unloading my 
problems, and this joker tries to load them right back up 
and ship them off to Someone with a higher pay grade.  
 

But again, like all good and irritating advice, it rings true if 
you sit and think about it.  
 

Sure, venting is helpful.  We all need that friend or family 
member who can listen to our problems.  But if we ever 
start to think that person can solve them, it’s a good sign 
we’re losing perspective. 
 

Are you looking to the world for an answer?  Are you  
looking in the mirror, expecting to find a solution to your 
problems?  Are you expecting happiness, peace,  
contentment or justice to come from any place other than 
God?  
 

“It is better to take refuge in the Lord than to put  
confidence in princes,” the Psalms tell us.  Well, I’ve never 
put much confidence in princes.  But when it comes to  
problems, I often find myself telling God to take a step 
back — “I’ve got this.” 
 

It’s tough to pray about any problem as much as you talk 
about it.  We want so badly to tackle the issue ourselves. 
But I’ll let you in on a secret: it doesn’t matter what the 
question is, we don’t have the answer.  Take it to the One 
who does. 



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   Today I want to write about two things.  Prayer 
and the Call of God.  A quick aside: I feel more 
comfortable thinking of it as the Call of Jesus.  He 
seems more real and less frightening.  Yet we 
know there are the Three Persons in one God. 
That’s the Trinity which is a topic for another time. 
   Priests and other religious are obliged to pray 
The Liturgy of the Hours.  This is also called the 
Divine Office, canonical hours or an even older 
term, The Breviary.  These “Hours” were 7 times a 
day where the religious must pray.  I believe after 
Vatican II the number of times was reduced.  These 
prayers consist of excerpts from the Book of 
Psalms, other scripture readings, real songs and 
repeating prayers.  Every morning praying the 
Canticle of Zechariah, also known as the  
Benedictus and every evening the Canticle of 
Mary, also known as the Magnificat. 
   My prayer book, GIVE US THIS DAY, has two 
small pages of morning and two of evening  
prayer which are a smaller version of the Liturgy 
of Hours.  I feel guilty I have yet to get myself to 
“pray” these every day.  Thank goodness I am not 
obligated by the Church to do so.  It is hard to 
teach an old dog new tricks.  Someday, I say, 
when I have more time, I will do the mini Hours! 
Does that say God isn’t that important to me?  My 
“excuse” is the column, Flocknote and music is 
keeping me busy and substitute prayers. 
   Late last year the parish offered a free book 
titled I Heard God Laugh by Matthew Kelly.  In it 
he explains “everything is prayer”. (pg. 74)   
He states how your daily chores can be made into 
prayer.  Fr. James Martin, SJ published a book this 
year called Learning to Pray.  He has a chapter 
“Praying Without Knowing It”.  For example, when 
you are hurting and you just say, “Please God 
make the pain go away” or when you enjoy  
looking at the flowers coming up or look at the 
moon and stars and just say, “God is amazing, 
good and gracious”? 
   Looking back at my life I suppose my marriage 
and my job were my call.  When the kids got  
older my singing in the choir was another call. 
When the pastor asked me to take over this  
column definitely was a call.  I started using the 
daily prayer book and consuming the daily Mass 
readings to help find subjects to write about.  
Turns out it became something more akin to the 
Liturgy of the Hours.  It is a form of prayer 
   I hope to do better at all prayer.  We all know 
vocal prayer or prayer of petitions.  Meditative is 
a little easier to understand.  The more mysterious 
type for me is contemplative prayer.  The Catholic 
Catechism defines the types.  Praying I believe 
also makes us more receptive to being called.  
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Pastoral Council/Trustee Treasurer Elections 
Nomination for two council and one trustee-treasurer position will be  
accepted through April 30.  Forms can be found on the parish website.   
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Lời Chúa:   
Ga 10: 11-18  Ta 
là Đấng Chăn 
Chiên Tốt Lành! 
      
     Đức Giêsu 
yêu thương con 
người. Ngài dùng 
hình ảnh quen 
thuộc đối với 
người Do Thái 
để diễn tả tình 
yêu và sự quan 
tâm của Ngài đối 
với con người. 
Ngài như một 
mục tử chăn 
chiên, Ngài 
muốn con người 
sống an lành và 
triển nở, như một 
mục tử tốt lành 
bảo vệ chiên 
khỏi nguy hiểm 
và chăn dắt để 
chiên được no 
đủ. Đức Giêsu đã 
dùng nhiều hình 
ảnh và nhiều 
cách để diễn tả tình yêu của Ngài đối với con người. Hình ảnh cây nho cành 
nho cũng là một hình ảnh rất thân thương được dùng để diễn tả tương quan 
giữa Đức Giêsu và con người. 
     Người chăn chiên tốt, là người dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên 
(Ga.10, 11); Đức Giêsu là người đã hiến mạng sống vì bạn hữu (Ga.15, 13). 
Bí tích Thánh Thể diễn tả cách thật đặc biệt tình yêu của Đức Giêsu đối với 
con người. Đức Giêsu yêu con người đến độ dám chết cho con người, dám hy 
sinh tất cả để con người được sống. Đức Giêsu là biểu tượng tình yêu của 
Thiên Chúa cho con người. Ngày nay Thiên Chúa vẫn dùng nhiều người như 
dấu chỉ Ngài hiện diện và yêu thương con người hiện tại. Trong Chúa Nhật 
thứ tư Phục Sinh, Giáo Hội cho tín hữu nghe bài phúc âm về Chúa Chiên 
Lành; và Giáo Hội cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu tu sĩ và linh mục. 
Xin Chúa tiếp tục khơi dậy và đánh động, để ngày nay có nhiều người quảng 
đại dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa qua việc phục vụ anh em mình. 
 
****************************************************************************************************************** 

 

Các Ngày Lễ trong Tháng 5 
 
1. Thứ Bảy ngày 1 tháng 5: Thánh Giuse Thợ - Lễ Nhớ 
2. Thứ Hai ngày 3 tháng 5: 2 Thánh Tông Đồ Philip và Giacobe - Lễ Kính 
3. Chúa Nhật ngày 9 tháng 5: Ngày của mẹ (Mother’s Day) 
4. Thứ Sáu ngày 14 tháng 5: Thánh Mathia Tông Đồ - Lễ Kính 
5. Thứ Hai ngày 31 tháng 5: Đức Mẹ đi Viếng Bà Thánh Isave - Lễ Kính   
      (Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Magnificat vào CN ngày 30/5) 

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 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 
 

******************************************** 
Chúa Nhật VI Phục Sinh – B 
Ngày 9 tháng 5 năm 2021 (Trắng) 

Mother’s Day 
 
Đọc Lời Chúa: Chị Thanh,  
  chị Lương Oanh  
 

Lời Nguyện:  Chị Thu 
 
************************************************** 

Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời - B 
Ngày 16 tháng 5 năm 2021 (Trắng) 

 
Đọc Lời Chúa: Anh Công,  
  chị Phạm Quỳnh  
 

Lời Nguyện:  Chị Lê Oanh  

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 



 Các Mẫu Chuyện về Lòng Hy Sinh 
 

Câu chuyện 1:  Vài năm trước, tôi có dịp nói chuyện với một anh bạn. Vợ anh ta vừa chết và mới được chôn cất. Cuộc sống của anh 
ta trước đây khá bệ rạc, và anh đã đối xử với vợ con rất tồi tệ. Anh ta hỏi tôi, theo tôi nghĩ, liệu anh ta có được lên thiên  đàng hay 
không. Đây không phải là một câu hỏi khó trả lời, vì việc cứu rỗi chẳng phải là vấn đề quá nan giải. Chính Đức Giêsu đã quả quyết ai 
tin sẽ được sống đời đời. Hiển nhiên, không phải như nhiều người cứ đinh ninh rằng ơn cứu rỗi sẽ được tặng ban một cách nhưng 
không, chẳng cần con người cộng tác chút nào. 
Sau khi đã hiểu khá rõ cuộc sống của anh, tôi trả lời. Nhưng trước hết tôi hỏi lại anh ta: Thế bây giờ anh sống ra sao, có biến chuyển 
khá hơn trước hay không? Anh trả lời “Tôi nghĩ, khó thay đổi. Tôi còn có nhiều buồn bực và vẫn hay uống rượu để giải khuây”. Tôi 
hỏi tiếp “Anh có đến nhà thờ thường xuyên không? Anh ta đáp: “Không. Trừ hôm an táng vợ tôi, đã 30 năm nay, tôi không đến nhà 
thờ nũa. Tôi nghĩ cuộc sống tôi vẫn vậy, chẳng thể thay đổi”. Tôi hỏi vặn lại “Nhưng vì anh đã bỏ nhà thờ, bỏ cả Chúa? Trước đây 
cuộc sống anh có tồi tệ như thế đâu.” Anh ta nói “Tôi biết, cuộc sống tôi hiện nay như là hỏa ngục thực sự, không phải như nhà thờ mà 
tôi đã bỏ suốt 30 năm qua”. Tôi tiếp tục hỏi anh “Thế ít nhất, anh có cầu nguyện không?” Anh trả lời “Hầu như không, tôi cũng chẳng 
còn tha thiết cầu nguyện như trước đây nữa.” 
Tôi động viên anh hãy đến tòa cáo giải và trình bày tất cả. Tôi nhẹ nhàng khuyên anh hãy cố gắng sửa chữa và hàn gắn lại nhữn g đổ 
vỡ trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Tôi gợi mở cho anh con đường trở về, song từ trong thâm tâm, tôi cũng lấy làm lạ và 
tự hỏi, tại sao một con người chẳng thiết tha gì đến Thiên Chúa như thế, nhưng vẫn mong muốn được vào thiên đàng. Họ không hiểu 
rằng thiên đàng chính là tình trạng con người gắn kết với Thiên Chúa và thuộc về Ngài trọn vẹn hay sao.     
                          Tác giả: Peter Feldmeier, Lm. GB. Văn Hào SDB, chuyển ngữ 
 
Câu chuyện 2: Có một thai nhi sắp được chào đời. Nó mới hỏi Thượng đế rằng: “Thưa Ngài, có phải ngày mai Ngài sẽ đưa con vào 
đời không? 
Thượng đế trả lời: Đúng đó con ạ! 
Đứa bé đáp: Nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?”. 
Thượng đế đáp: “Hãy yên tâm, trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ ở bên con và chăm sóc 
con chu đáo”. 
Đứa bé lại hỏi: “Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?” 
Thượng đế trả lời: “Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những lời ngọt ngào và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng 
thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dậy con biết nói những điều hay lẽ phải”. 
- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Vậy, ai sẽ bảo vệ con? 
- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của mình. 
- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được thấy ngài nữa. 
- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta mỗi khi lạc lối. 
- Vậy thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con là gì? 
- Tên của người không quan trọng, con chỉ giản đơn gọi người là Mẹ.    
                                                                            Lm Giuse Tạ Duy Tuyền 
 
Câu chuyện 3: Tháng 3 năm 1980 Đức cha Rômêrô, Tổng 
Giám Mục San Salvador ở Trung Mỹ đã cương quyết lên tiếng 
phản đối chính phủ vi phạm nhân quyền, vì đã ủng hộ giới địa 
chủ và đại tư sản áp bức bóc lột nông dân. Người dân ở đây 
tuyệt đại đa số là người Công Giáo (98%). Đức cha đã đứng về 
phía nông dân để bênh vực quyền lợi cho họ, dù biết rằng hành 
động của ngài có thể đưa ngài đến chỗ bị cầm tù và cái chết nữa. 
Nhưng, giống như Chúa Giêsu, Người Mục Tử nhân lành, Ngài 
sẵn sàng hiến mạng sống cho đàn chiên được sống và sống dồi 
dào, vì tin rằng đó là thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. 
Ngày 24/3/1980, một tay súng bắn thuê đã hạ sát Đức cha 
Rômêrô trong lúc ngài đang cử hành Thánh Lễ với giáo dân, 
đàn chiên của Giáo phận ngài chăm sóc.   
           Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ 
 
Câu chuyên 4: Trên một tờ báo y học ở Achentina, bác sĩ Gioan 
Coóctê (Jean Cortez) đã kể một trường hợp đặc biệt chính ông 
chứng kiến. Ông chữa bệnh cho một bé gái tên là Angien. Bé 
Angien bị ung thư bao tử, một bệnh ít khi xảy tới cho người trẻ 
tuổi. Sau mấy lần giải phẫu và điều trị đủ cách, ông đành báo tin 
buồn cho bà mẹ rằng ông chịu bó tay, bé Angien đã chết. 
Mẹ em bé, bà Maria gần như hoá điên trước tin này. Bà không 
cho ai đụng tới thi thể con gái và quì cầu nguyện lâu giờ bên giường em. Bác sĩ Cortez nghe bà cầu xin Chúa để bà chết thay cho con. 
Ông rất cảm động, làm hiệu cho mọi người ra ngoài để bà mẹ một mình với con. Lúc trở lại, ông bỡ ngỡ thấy em Angien đứng bên 
giường, dáng vẻ rạng rỡ khoẻ mạnh. Còn bà mẹ gục đầu trên giường và thều thào với bác sĩ Cortez: Thưa bác sĩ, Chúa đã nhận lời tôi. 
Bác sĩ Cortez cho làm mọi loại thử nghiệm và thấy em Angien đã hoàn toàn khoẻ mạnh không còn dấu vết đau ốm nào. Còn bà Maria  
thì đang hấp hối vì bệnh ung thư bao tử, căn bệnh mà con gái bà đã mắc từ hai năm nay. Các thân nhân xúm quanh bà mẹ, an ủi b à và 
hứa chăm sóc bé Angien chu đáo. Vài giờ sau, bà tắt thở. Bác sĩ Gioan Coóctê kết luận: “Tôi không thể giải thích chuyện này vì rõ 
ràng em bé đã chết. Một nguồn lực siêu nhiên đã chứng giám và can thiệp vào tình mẫu tử mạnh mẽ của bà mẹ”.    
                                                                                  Noel Quesson               
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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

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

Contact Jeff Tallman to place an 
ad today! jtallman@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2456


