
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. 

MAY 30, 2021 

Teri Le 
Hailey Logan 
Margaret Mirsberger 
Andrew Myers 
Mai Nguyen 
Jena Obarski 
Alexander Staskiewicz 
Khang Tran 
Kinhkha Tran 
Thuy Trinh Tran 
Claire Wood 

Ryder Balcerowski 
Jacob Daniels 
Eric Dinh 
Jaclyn Dutkiewicz 
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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: 
  05/17 - Chris Anderson - $25 
  05/19 - Nhan Dinh - $25 
  05/21 - Chau Nguyen - $25   

Parish Stewardship of Treasure  
Week of May 23, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly          YTD   YTD 
      Income          Budget         Actuals        Budget 
Envelope             $   12,703     $   10,030     $545,169     $604,530 
R/M/Energy   $        253     $        338     $ 26,594      $  28,032 
Total     $   12,956     $   10,368     $571,763     $632,562 
 

HOTROD   $     1,205     $     1,662     $ 173,686    $  90,018 
Those in Need    $        560                          $   23,229            

31st - Memorial Day - No Cemetery Service 
June 1st - 1pm - Grief Support Group 
June 2nd - 7pm - Youth/Adult Catechesis 
June 7th - 6:15pm - Religious Ed Classes/Adoration 
               7pm - Adult/Youth Catechesis 
June 8th - 1pm - Grief Support Group 
                7pm - Knights of Columbus Meeting 
June 9th - 3pm - Prayer Shawl Ministry 
June 10th - District Deacon Meeting - Virtual 
June 15th - 1pm - Grief Support Group 
       7pm - Finance Meeting 
June 16th - 6:30pm - Franklin Lioness Meeting 
June 20-25 - Totus Tuus Sumer Camp 
June 22nd - 1pm - Grief Support Group 
        7pm - Knights of Columbus Meeting 
June 23rd - 7pm - Pastoral Council Meeting 
June 24th - 7pm - KC Installation of Officers 
June 29th - 1pm - Grief Support Group 

Remember the WHITE PAGES?   
We’d look right away in the new book to be sure our  
information was in there.  We wanted calls!  Don’t fear your 
email or cell phone # would be seen, let alone shared.  On  
average the parish sends just ONE important message a week.   
Text STMOT to 84576 or go to stmot.flocknote.com to sign up! 

Thank You 
Our parish changed lives this Lent, 
and CRS Rice Bowl wants to say 
THANK YOU!  We received $445 in 
parishioner donations and from  
generous donations to Those in Need 
the parish added $1,555 to make 
our total donation of $2,000.  
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Mary Balthazor; Bill Blaser; Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Gloria Dominiak;  
Pat Friedewald; Jan Grant; Joseph Heil; Nick Ioder; Greg Kaczmarek; Karen Rueth;  

Mary Thompson; Dianne Trepanier; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † All Parishioners Living and Dead  
 10:30 am † Richard & Alice Wier - Family  
Monday    † Dan Davis - Family 
Tuesday  † G. Donald Thompson -  
   Joan Langenohl  
Wednesday  † Bob Valen - Family 
Thursday   † Virginia Wojciechowski - Family  
Friday  † Lynn Kwasniewski - Family  
Saturday † All Parishioners Living and Dead  
Next Sunday 
   8:30 am † Lucy Flintrop - Amy & Linda 
 10:30 am † Marjorie Rosenek - Family  
 

Observances  
Sunday:  Most Holy Trinity   
Monday: Visitation of the  
   Blessed Virgin Mary;  
  Memorial Day     
Tuesday: St. Justin, Martyr   
Wednesday: Sts. Marcellinus and Peter, Martyrs  
Thursday: St. Charles Lwanga and  
   Companions, Martyrs  
Friday:    
Saturday: St. Boniface, Bishop and Martyr  
Next Sunday: Most Holy Body and Blood of Christ 
 

Readings  
Sunday:  Dt 4:32-34, 39-40; Ps 33:4-5, 6, 9, 
  18-19, 20, 22; Rom 8:14-17;  
  Mt 28:16-20 
Monday: Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16;  
  Is 12:2-3, 4bcd, 5-6; Lk 1:39-56                  
Tuesday: Tb 2:9-14; Ps 112:1-2, 7-8, 9;  
  Mk 12:13-17                 
Wednesday: Tb 3:1-11a, 16-17a;  
  Ps 25:2-3, 4-5ab, 6 and 7bc, 8-9;  
  Mk 12:18-27          
Thursday:  Tb 6:10-11; 7:1bcde, 9-17;  
  8:4-9a; Ps 128:1-2, 3, 4-5;  
  Mk 12:28-34                 
Friday:   Tb 11:5-17; Ps 146:1b-2, 6c-7,  
  8-9a, 9bc-10; Mk 12:35-37         
Saturday: Tb 12:1, 5-15, 20;  
  Tb 13:2, 6efgh, 7, 8; Mk 12:38-44  
Next Sunday: Ex 24:3-8; Ps 116:12-13, 15-16, 
  17-18; Heb 9:11-15;  
  Mk 14:12-16, 22-26             

 Intentions, Observances, Readings  
Week of May 30, 2021 

Saturday, June 5th 
4:00pm -    Lector:  Kathy Karls 
                 Ministers of Hospitality:  
              Ken Keefer, Ray Lenz, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, June 6th 
8:30 am -   Lector:  Jim Wier 
         Ministers of Hospitality: 
              Bob Mihm, Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick,, 
              Barb Bing, Larry Schweitzer, Keith Ponath 
 

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Jerome Florian Gozdowiak 
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Catholic Stewardship Appeal  
The Catholic Stewardship Appeal provides an important 
way to put our faith into action to help meet the needs of 
the community across the counties of the Archdiocese of  
Milwaukee.  Every donation makes an impact.  We have 
a new easy option for giving via your cell phone, text  
APPEAL2021 to 414-348-8380.  As of April 5, 2021 we 
met 70.83% of our goal of $36,057.  Thank you to  
everyone who has made a donation! 

Food Pantry Needs 
 
 

Canned Fruit    Jelly    Syrup    Pancake Mix    Frosting 
Hamburger Helper    Chunky Soups    Tuna/Chicken    Juice     
Oatmeal    Sloppy Joe Sauce    Pasta-All Types    Mustard 
Peanut Butter    Spaghetti-O’s    Mac & Cheese    Ketchup 
Canned Pasta    Mashed Potatoes    Toilet Paper     
Spaghetti/Alfredo Sauce    Paper Towel    Brownie Mix     
Cake Mix    Kid friendly cereal    Cleaning Products     
Personal Hygiene   No Lentils please! 
 

Monetary donations can be made to St. Martin of Tours 
with food pantry on the memo line, mailed to the parish 
office or dropped in the collection basket. 

Gospel Meditation ©LPi  
Let God be who God is.  This is often one of the hardest 
things to do.  Rather than allowing the mystery of being  
created in the image and likeness of God unfold and take 
root in our lives, we change the dynamic.  We want to be the 
creators who want to make God into the image and likeness 
we need God to be.  We have a hard-enough time letting 
the people in our lives be who they are.  We struggle even 
more so with God.  It is almost as if we want God to be our 
imaginary friend who is not only with us whenever we need 
but becomes the Being we need God to be.  Who is it we 
want God to be today?  A protector, disciplinarian,  
champion for justice, healer, advocate for our cause, grantor 
of prayers, guardian of my life, or the avenger?  Our  
prayers tell an interesting story.  When you pray, what does 
God look like? 
 

Recently, a young woman who was feeling invisible,  
overlooked, ignored, and misunderstood by her husband 
struggled to make her feelings known and get his attention. 
Finally, she screamed, “Listen to me!”  Thus, birth was given to 
a renewed and healthier relationship.  We spend so much 
time storming heaven with our agenda and trying to make 
God into a “god” of our desires we do not hear God saying, 
“Listen to me!”  God is desperately trying to get our  
attention.  God is saying, I am here among you as not one 
but three, Father, Son, and Holy Spirit.  Many people seldom 
notice God’s presence because they are so caught up with 
other spiritual cares and concerns.  And, when the “god” they 
fashion and create doesn’t produce as they desire, they 
shake the dust from their feet and move on.  “I tried,” they 
exclaim, “but God didn’t listen.” 
 

Healthy relationships aren’t built on making someone be who 
we need them to be.  Healthy relationships are built on  
encounters of persons and the development of an  
appreciation of someone solely for who they are.  Deeper 
relationships can even be found with two people marveling 
at each other and almost experiencing a childlike joy and 
giddiness when they see the other coming.  Do you ever have 
these feelings about God?  Believe it or not, God does for 
you!  There is a joyful laughter that gives rise to and connects 
all three members of the Holy Trinity.  It is this laughter,  
flowing from the very depths of the Godhead that not only 
keeps the Trinity in joyful unity but spills over into the  
creation of all beings and things.  It is an expression of  
Divine Delight!  Have you ever taken time away from your 
agenda to experience the Divine Joyfulness of God? 
 

We can reach a connection of Presence wherein even the 
smallest of creatures suddenly radiate the fullness of God: 
the wonderful creation of their being, the innocence and 
playfulness of their movements, and the sustaining life breath 
that flows through their veins.  The same God who created 
the heavens and the earth is the same God who wants you to 
call him ‘Dad’ and the same God who preserves your life 
and has all things in His care. 

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
God Doesn’t Take a Break  
An acquaintance who works in church ministry once told me 
a story about one of the students she had in faith  
formation.  This student informed my friend his family 
doesn’t come to Mass in summer.  “God takes a break in 
summer, and so do we,” he said. 
 

There’s a lot to unpack here.  First, it’s tragic to think of 
anyone voluntarily missing out on the Eucharist for so long. 
It’s also a real problem in the church today that a lot of our 
folks don’t understand the beauty of the Sunday  
obligation.  But if I had to dissect this situation and pinpoint 
the thing I find most troubling, it’s the idea of God taking a 
break. 
 

I hope it’s starting to look like summer where you are. 
We’ve still got a few weeks left before it’s official, but the 
school year should be winding up for most kids, the birds 
should be chirping a little louder, and hopefully your lawn 
is starting to green up nicely.  You’re probably  
daydreaming about the annual cabin getaway weekend 
or waterskiing on the Fourth of July.  
 

All in all, summer is going to be a nice break, even if — 
like typical Americans — our break is full of productive 
work. 
 

Thank God — literally — He doesn’t take a break, even if 
we do.  Can we try to remember that, even in the midst of 
our many wonderful distractions?  Let’s enjoy this summer. 
Let’s live it to the full.  But let’s see it for the gift that it is 
— and remember the thanks we owe the Giver. 



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   Today is the Solemnity of The Most Holy Trinity. 
A year ago I said it is hard to ignore a solemnity. 
Yet today I got sidetracked looking at the first 
reading from the 4th chapter of Deuteronomy, in 
particular verse 34: 
 

“Or did any god venture to go and take a 
nation for himself from the midst of another 
nation, by testings, by signs and wonders, by 
war, with strong hand and outstretched arm, 
and by great terrors, all of which the LORD, 
your God, did for you in Egypt before your 
very eyes?” 

 

This verse reminded me this is also Memorial Day 
weekend, when we honor our war dead.  More 
accurately we honor those who died serving in the 
military.  The Old Testament is full of war and  
violence that Yahweh sanctioned.  Think of the Fall 
of Jericho: 
 

“They observed the ban by putting to the 
sword all living creatures in the city: men 
and women, young and old, as well as oxen, 
sheep and donkeys.” [Joshua 6:21]     

   Our forefathers said our country was founded 
with strong ties to God: “endowed by their  
Creator with certain unalienable rights”.  The  
reverse side of the Great Seal of the U.S. was 
adopted in 1782 with an eye in a triangle (the 
Trinity?) over a pyramid.  This is referred to as the 
Eye of Providence.  A Latin motto is above the 
eye, Annuit Cœptis, meaning “he favors our  
undertakings”.  Below the pyramid is a Latin motto, 
Novus ordo seclorum, which means “new order of 
the ages”.  The motto “In God We Trust” has  
appeared in various places throughout U.S. history 
and in 1956 Congress made it the official motto 
of the U.S. replacing “E pluribus unum” (out of 
many, one).  
   So the men and women who died in military  
service are thought of specially blessed by God. 
They were martyrs for our country.  We should 
think of the saints, apostles, martyrs, and disciples 
of Christianity with the same fervor!  
   Believers in Christianity seem to be declining 
sharply yet the spirit honoring our military is 
stronger than ever.  As if God’s church no longer 
matters.  Without God will the nation decline? 
   Today’s Gospel, Jesus “deputizes” the Apostles 
in the name of the Trinity to make disciples of all 
nations, recruiting them to be soldiers for Christ. 
That mission is also our mission! 
   I wished I had remembered in last week’s column 
to point out it was on Pentecost last year Mass was 
again celebrated in public.  Limited celebrations 
look to be back to normal soon. 
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Mark your calendars - Summer Youth Program!  
Join us June 20-25 for a faith filled week at our Totus Tuus Summer 
Camp.  Totus Tuus is a summer youth mission dedicated to sharing the 
Gospel and promoting the Catholic faith through evangelization,  
catechesis, Christian witness, and Eucharistic worship.  The mission of Totus 
Tuus is to inspire in young people entering 1st through 12th grade a true 
longing for holiness, a deep desire for daily conversion, and an openness 
to their vocation by constantly challenging them to give themselves  
entirely to Jesus through Mary and continually strengthen their prayer 
lives in imitation of Her. 
Youth 1st-6th grade - 9am-3pm 
Youth 7-12th grade - 6:30-9pm 
To register go to www.st-alphonsus.org/faith-formation/totus_tuus.cfm 
Questions?  Contact Katie Delemont, kdelemont@stmoftours.org or  
414-207-4220. 
 

Looking for a way to get involved?  Volunteers needed for our youth 
summer program!  Contact Katie Delemont if you are interested in  
helping or sign up online on our website under Religious Education/Totus 
Tuus. 
 
Mark Your Calendar 
Christian Woman will be returning with a rummage sale  
Thursday, September 30 through Sunday, October 3.  Sales will close at 
2pm on October 3.   
Volunteers will be needed and there will be sign-up forms in the narthex 
as we get closer to the sale.   
Start saving your treasurers if you haven’t already done so. 
Any questions, comments, or to volunteer, call Barb Bing, 414-745-4984. 
 
Surveys, Phone Numbers, and Emails!!! 
If you haven’t, please return the survey.  We are verifying parish records 
have accurate information about our registered families!   
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Lời Chúa:    
Mt 28: 16-20 
     Hình ảnh 
một gia đình 
đầm ấm yêu 
thương hiệp 
nhất thường 
được Giáo 
Hội sử dụng 
để diễn tả 
mầu nhiệm 
Ba Ngôi 
Thiên Chúa. 
     Trong thư 
mục vụ gửi 
cộng đồng 
dân Chúa năm 2002, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhắc nhở các tín hữu rằng: 
“Chính sự hiệp thông mật thiết trong gia đình Kitô giáo là hình ảnh hiệp thông giữa 
Ba Ngôi Thiên Chúa” (số 6) 
     Khi nhìn vào một gia đình có “ngôi cha”, “ngôi mẹ” và “ngôi con” hiệp thông 
với nhau cách mật thiết, chúng ta hiểu được phần nào sự hiệp thông giữa Ba Ngôi 
Thiên Chúa. 
     Chúa Giêsu mời gọi sống hiệp thông theo mô hình Ba Ngôi 
     Được hiệp thông nên một trong yêu thương là một hạnh phúc tuyệt vời nên 
Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Người chung chia hạnh phúc ấy. Vì thế, hôm 
xưa trong bữa tiệc ly, Người thành khẩn cầu xin cho các môn đệ: “Lạy Cha, xin 
cho tất cả chúng nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha…. để họ được 
nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được 
hoàn toàn nên một”. (Ga 17, 20-23) 
     Và hôm nay, Chúa Giêsu hướng nhìn về mỗi thành viên trong gia đình chúng ta 
và cầu xin với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin cho người cha, người mẹ và đứa con nầy 
nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” Rồi Người cũng hướng về 
mỗi tín hữu trong Hội Thánh và tha thiết khẩn cầu: “Lạy Cha, xin cho các tín hữu 
nầy được gắn bó nên một trong yêu thương như Chúng Ta là một”. 
 

                     Trích trong Suy niệm của Lm Inhaxio Trần Ngà 
 
 
**************************************************************************************************************** 

 

Các Ngày Lễ trong Tháng 5 & 6 
 

1. 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) 

2. Chúa Nhật ngày 6 tháng 6: Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Các em RLLĐ 
3. Thứ Sáu ngày 11 tháng 6: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu  
4. Chúa Nhật ngày 20 tháng 6: Ngày của Cha (Father’s Day) 
 
**************************************************************************************************************** 

 
Danh Sách  

Các Em Rước Lễ Lần Đầu năm 2021 
 
 

Jonathan Ngo Dinh 
Adam Thien Long Nguyen 

Jessica Nguyen 
Andrew Dat Nguyen 
Nhi Hanh Duc Cao 

Nolan Dinh 
Eva Dinh 

Ý cầu nguyện tháng 5 của ĐGH 
 

Chúng ta hãy cầu nguyện rằng những 
người phụ trách tài chính sẽ làm việc 
với các chính phủ để điều chỉnh lĩnh 
vực tài chính và bảo vệ công dân khỏi 
những nguy hiểm của nó. 

 

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - B 
Ngày 30 tháng 5 năm 2021 (Trắng) 

Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Magnificat (5/31) 
 

Đọc Lời Chúa: Ca đoàn Magnificat 
 

Lời Nguyện:  Ca đoàn Magnificat 
 

Dâng Lễ Vật:  Ca đoàn Magnificat 
 
************************************************** 
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

- B 
Ngày 6 tháng 6 năm 2021 (Trắng) 

Các Em Rước Lễ Lần Đầu 
1st HOLY COMMUNION 

 
Giúp Lễ Nhóm 1:  
 

Đọc Lời Chúa:  Các em RLLĐ 
 

Lời Nguyện:  Các em RLLĐ 
 

Dâng Lễ vật: G/đ các em RLLĐ 
 

Thừa Tác Viên TT:  
 

******************************************** 
Chúa Nhật XI Thường Niên - B 
Ngày 13 tháng 6 năm 2021 (Xanh) 

 
Giúp Lễ Nhóm 2:   
 

Đọc Lời Chúa:  Anh Trí, anh Tiến 
 

Lời Nguyện:  Chị Nhàn 
 

Dâng Lễ vật: G/đ anh Châu chị Dung 
 

Thừa Tác Viên TT: 

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 

      



ĐTC Phanxicô: Chúa Giê-su luôn ở bên chúng ta dù chúng ta có thể không biết 
 

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng 12/5/2021, Đức Thánh Cha nói rằng cầu nguyện không phải dễ dàng vì bản tính con 
người chúng ta dễ chia trí, chán nản. Ngài khuyên chúng ta theo gương các thánh, dù trong đêm tối của đời sống nội tâm, luôn kiên trì 
cầu nguyện hơn. Ngài khẳng định rằng chúng ta không bao giờ cô độc vì Chúa Giê-su luôn ở bên chúng ta,dù chúng ta có thể không 
biết. 
Hồng Thủy - Vatican News –Dich và đăng bài ngày 12 tháng 5 năm 2021 
 

Cầu nguyện không phải là điều dễ dàng 
Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Việc cầu nguyện của Ki-tô  giáo, giống như toàn bộ đời sống Ki-tô  hữu, không phải 
là một “cuộc dạo chơi”. Không một bậc thầy cầu nguyện nào mà chúng ta gặp trong Kinh Thánh và trong lịch sử Giáo hội lại có đời 
sống cầu nguyện "thoải mái". Cầu nguyện chắc chắn mang lại hòa bình tuyệt vời, nhưng thông qua một cuộc chiến nội tâm, đôi khi 
khó khăn, có thể gặp thấy trong suốt thời gian dài của cuộc đời. Cầu nguyện không phải là một điều dễ dàng. và vì thế chúng ta 
thường trốn cầu nguyện. 
 Mỗi khi chúng ta muốn cầu nguyện, trong tâm trí ngay lập tức xuất hiện nhiều hoạt động khác, vào lúc đó dường như quan trọng và 
cấp bách hơn. Hầu như luôn luôn, sau khi trì hoãn việc cầu nguyện, chúng ta nhận ra rằng những điều đó không cần thiết chút nào, và 
chúng ta có thể đã lãng phí thời gian. Kẻ thù lừa dối chúng ta như thế. 
Đêm tối tâm hồn 
Đức Thánh Cha nói tiếp: Tất cả những con người của Thiên Chúa không chỉ kể lại niềm vui khi cầu nguyện, nhưng cả sự buồn chán 
và mệt mỏi mà nó có thể gây ra: đôi khi trung thành với việc giữ thời gian và cách thức cầu nguyện là một cuộc chiến đấu   khó khăn. 
Một số vị thánh đã cầu nguyện trong nhiều năm mà không cảm nếm được niềm vui, không nhận thức được sự hữu ích của cầu nguyện. 
Thinh lặng, cầu nguyện, tập trung là những bài tập khó, và đôi khi bản chất con người nổi loạn. Chúng ta thà ở bất kỳ nơi nào  khác 
trên thế giới, nhưng không phải ở đó, ngồi trên ghế nhà thờ đó để cầu nguyện. Những ai muốn cầu nguyện phải nhớ rằng đức tin 
không dễ dàng, và đôi khi nó diễn ra gần như hoàn toàn trong bóng tối, không có điểm quy chiếu. Có những thời điểm đen tối trong 
đời sống đức tin mà các thánh gọi là “đêm tối tâm hồn”, bởi vì chúng ta không cảm thấy được điều gì. Nhưng chúng ta tiếp tục cầu 
nguyện. 
Những kẻ thù của cầu nguyện 
Sách Giáo lý liệt kê một danh sách dài những kẻ thù của sự cầu nguyện, những thứ gây khó khăn cản trở việc cầu nguyện (xem 2726-
2728). Một số người nghi ngờ rằng lời cầu nguyện có thể thực sự đến được với Đấng Toàn năng: nhưng tại sao Thiên Chúa vẫn im 
lặng? Nếu Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, Người có thể nói hai ba tiếng và chấm dứt sự việc. Đối mặt với sự khó nắm bắt của thần 
thánh, những người khác nghi ngờ rằng cầu nguyện chỉ là một hoạt động tâm lý đơn thuần; là điều gì đó có thể hữu ích, nhưng không 
đúng và cũng không cần thiết: một người thậm chí có thể là một người cầu nguyện mà không phải là một người có đức tin. 
Tuy nhiên, những kẻ thù tồi tệ nhất của sự cầu nguyện được tìm thấy trong chúng ta. Sách Giáo lý mô tả chúng: “Chán nản vì khô 
khan, buồn phiền vì mình không tiến dâng tất cả cho Chúa, (vì chúng ta có nhiều của cải) , thất vọng vì Chúa không theo ý mình, kiêu 
ngạo nên chai lỳ trong tình trạng bất xứng của tội nhân, dị ứng với việc cầu nguyện vì cho rằng cầu nguyện là xin xỏ và việc cho 
không của Chúa” (GLCG 2728). Đó rõ ràng là một danh sách tóm tắt; nó có thể được mở rộng. 
Kiên trì cầu nguyện hơn 
Chúng ta phải làm gì khi bị cám dỗ, khi mọi thứ dường như lung lay? Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử tu đức, ngay lập tức chúng ta thấy 
rằng các bậc thầy của linh hồn biết rất rõ ràng về tình huống mà chúng ta đã mô tả. Để vượt qua nó, mỗi người trong số họ đều  đưa ra 
một số đóng góp: một lời nói khôn ngoan, hoặc một gợi ý để đối phó với những thời điểm khó khăn. Vấn đề không phải là những lý 
thuyết phức tạp, mà là những lời khuyên được đúc kết từ kinh nghiệm, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc bền vững và kiên trì 
trong lời cầu nguyện. 
Lời khuyên của thánh I-nhã 
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xem lại ít nhất một số lời khuyên này, bởi vì mỗi lời khuyên đều đáng được khám phá thêm. Ngài 
nói: Ví dụ, các Bài Linh thao của Thánh I-nhã là một cuốn sách ngắn chứa đầy sự khôn ngoan tuyệt vời, dạy cách sắp xếp trật tự cuộc 
sống của mình. Nó làm cho chúng ta hiểu rằng ơn gọi Kitô hữu là chiến đấu, đó là quyết định đứng dưới ngọn cờ của Chúa Giêsu Kitô 
chứ không phải dưới ngọn cờ của ma quỷ, bằng cách cố gắng làm điều tốt ngay cả khi điều đó trở nên khó khăn. 
Kinh nghiệm của Thánh An-tôn ẩn tu 
Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ: Trong những lúc gặp thử thách, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không đơn độc, nhưng có người đang 
quan sát và bảo vệ chúng ta. Thánh An-tôn viện phụ, người sáng lập ra đời sống ẩn tu Ki-tô giáo, cũng phải đối mặt với thời kỳ khủng 
khiếp ở Ai Cập, khi việc cầu nguyện trở thành một cuộc đấu tranh khó khăn. Thánh Atanasio, Giám mục thành Alexandria, người viết 
tiểu sử của thánh An-tôn, đã kể lại rằng một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời của vị thánh ẩn tu là vào khoảng năm 35 
tuổi, tuổi trung niên mà nhiều người gặp khủng hoảng. Thánh An-tôn đã bị xáo trộn bởi thử thách, nhưng đã chống cự. Cuối cùng khi 
đã thanh thản trở lại, ngàiquay sang Chúa với giọng điệu gần như trách móc: “Chúa đã ở đâu? Tại sao Chúa không đến ngay lập tức để 
chấm dứt sự đau khổ của con? ” Và Chúa Giê-su trả lời: “An-tôn, Ta đã ở đó. Nhưng Ta đã chờ đợi để xem con chiến đấu” (Cuộc đời 
thánh An-tôn, 10). 
Một kinh nghiệm chiến đấu trong cầu nguyện 
Cầu nguyện nhiều khi là một cuộc chiến. Đức Thánh Cha thuật lại một kinh nghiệm của ngài: một người đã vượt qua chặng đường 70 
km để đến đền thánh Đức Mẹ Luján ở Argentina để cầu nguyện cho đứa con gái bị bệnh nặng và các bác sĩ không thể giúp được gì 
hơn. Đến nơi vào lúc 10 giờ đêm, đền thánh đã đóng cửa, người này cầu nguyện suốt đêm ở đền thờ để xin Đức Mẹ chữa lành cho con 
gái. Đến 6 giờ sáng, khi đền thánh mở cửa lại, ông vào chào Đức Mẹ và trở về bệnh viện và con gái ông đã được chữa lành. Đức Mẹ 
đã lắng nghe lời cầu nguyện của ông. Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu cầu nguyện kiên trì, như một cuộc chiến. 
Chúng ta sẽ thấy Chúa hiện diện bên mình 
Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha khẳng định: Nếu chúng ta không thể nhìn thấy sự hiện diện của Người trong một giây phút mù 
mịt, thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy trong tương lai. Chúng ta cũng sẽ lặp lại chính câu mà tổ phục Gia-cóp đã từng nói: “Chắc chắn, 
Đức Chúa ở nơi này mà tôi không hề biết” (St 28,16). Vào cuối cuộc đời mình, nhìn lại quá khứ, chúng ta cũng có thể nói: "Tôi đã 
nghĩ rằng tôi cô độc, nhưng không, tôi đã không đơn độc: Chúa Giê-su đã ở với tôi.” 
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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. 
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Franklin, WI 53132 
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IRAs. Mutual funds. 
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Franklin, WI 53132 
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EdwardJones® 
MAKING SENSE OF INVESTING 
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Stocks. Bonds. CDs. 
IRAs. Mutual funds. 

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS® 

Financial Advisor 

7162 South 76th Street 
Franklin, WI 53132 
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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

Muskego, WI

 
• No Experience Necessary, We Train! 
• Paid Training to CDL B 
• 20 hrs guaranteed w/$1500 Hire Bonus 
• Extra Work Available / No Nights or Weekends 
• Save on Daycare! Bring your child to work.
Apply at: FirstGroupCareers.com 

Call Today! (414) 422-2020

HIRING SCHOOL BUS DRIVERS

$20.00/HR


