
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: 
  05/24 - Mary or Sam Frentzel - $25 
  05/26 - Jodi Garvin - $25 
  05/28 - Loan Nguyen & Thi Le- $100   

Parish Stewardship of Treasure  
Week of May 30, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly          YTD   YTD 
      Income          Budget         Actuals        Budget 
Envelope             $   10,859     $   10,030     $556,028     $614,560 
R/M/Energy   $        245     $        338     $ 26,839      $  28,370 
Total     $   11,104     $   10,368     $582,867     $642,930 
 

HOTROD   $        505     $     1,662     $ 174,191    $  91,680 
Those in Need    $        286                          $   23,515            

June 7th - 6:15pm - Religious Ed Classes/Adoration 
               7pm - Adult/Youth Catechesis 
June 8th - 1pm - Grief Support Group 
                6pm - Communion Minister, Reader,  
    Usher, Sacristan Training 
     7pm - Knights of Columbus Meeting 
June 9th - 3pm - Prayer Shawl Ministry 
June 10th - District Deacon Meeting - Virtual 
June 14th - 6pm - Adoration 
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 28th - 6pm - Adoration 
June 29th - 1pm - Grief Support Group 

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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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 † Lucy Flintrop - Amy & Linda 
 10:30 am † Marjorie Rosenek - Family  
Monday    † Bob Trepanier - Wife 
Tuesday  † Grandma Bonnie Inman - 
   Dave & Char Goehring 
Wednesday  † Arline Kwasniewski - Family 
Thursday   † Virginia Wojciechowski - Family  
Friday  † No Mass 
Saturday † Robert & Dorothy Mayer -  
   Dan & Jill 
Next Sunday 
   8:30 am † Ronald Wroblewski -  
   Tom & Barbara Mihm 
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead 
 

Observances  
Sunday:  Most Holy Body and Blood of Christ 
Monday:   
Tuesday:  
Wednesday: St. Ephrem, Deacon and  
   Doctor of the Church  
Thursday:  
Friday:  Most Sacred Heart of Jesus   
Saturday: Immaculate Heart of the  
   Blessed Virgin Mary  
Next Sunday: 11th Sunday in Ordinary Time  
 

Readings  
Sunday:  Ex 24:3-8; Ps 116:12-13, 15-16, 
  17-18; Heb 9:11-15;  
  Mk 14:12-16, 22-26  
Monday: 2 Cor 1:1-7; Ps 34:2-3, 4-5, 6-7,  
  8-9; Mt 5:1-12                   
Tuesday: 2 Cor 1:18-22; Ps 119:129, 130, 
  131, 132, 133, 135; Mt 5:13-16                  
Wednesday: 2 Cor 3:4-11; Ps 99:5, 6, 7, 8, 9; 
  Mt 5:17-19           
Thursday:  2 Cor 3:15-4:1, 3-6; Ps 85:9ab and 
  10, 11-12, 13-14; Mt 5:20-26                  
Friday:   Hos 11:1, 3-4, 8c-9; Is 12:2-3, 4,  
  5-6; Eph 3:8-12, 14-19;  
  Jn 19:31-37          
Saturday: 2 Cor 5:14-21; Ps 103:1-2, 3-4,  
  9-10, 11-12; Lk 2:41-51   
Next Sunday: Ez 17:22-24; Ps 92:2-3, 13-14,  
  15-16; 2 Cor 5:6-10; Mk 4:26-34             

 Intentions, Observances, Readings  
Week of June 6, 2021 

Saturday, June 12th 
4:00pm -    Lector:  Steve Bobowski 
                 Ministers of Hospitality:  
              Ken Keefer, Ray Lenz, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, June 13th 
8:30 am -   Lector:  Pam Ostrowski 
         Ministers of Hospitality: 
              Bob Mihm, Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick, 
              Barb Bing, Larry Schweitzer, Keith Ponath 
 

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your  

prayers 
Mary Balthazor 

Baptisms  
May 2021 

  Ethan Do 
Stephen James Jesmok V 

Sanctuary Lamp Intentions  
You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for one month with 
your intention.  There are openings in July, August, September, 
and November if you wish to remember someone or a special 
celebration. 
 

June Intention: 
    Bob Trepanier from wife 
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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.  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  
As our world faces so much turmoil and change, it is now 
more important than ever to remember who God is, who we 
are and where we are going.  It is easy to get distracted 
and lose focus, especially when we are being pulled in so 
many directions.  We cannot only lose sight of God but one 
another.  Maintaining our well developed and mature  
relationships with God and one another is essential to  
continuing to live, healthy, happy, and focused lives.  In a 
message to young people, Pope Benedict XVI said, “the  
happiness you are seeking, the happiness you have a right to 
enjoy has a name and a face: it is Jesus of Nazareth, hidden 
in the Eucharist.”  What is true for those who are younger is 
even truer for those who are older.  Regardless of how the 
particulars of life change over time, human beings are still 
hard-wired to seek the fullness of life and happiness.  How 
we embark on this journey and what we choose along the 
way will indicate whether we meet success. 
 

There is so much brokenness and pain in our world.  Many 
people are lost, feeling lonely, anxious, marginalized,  
victimized, isolated, oppressed, and abused.  Every time we 
receive the Body of Christ, we have an opportunity to  
become what we eat.  The power and presence of Christ in 
the Eucharist becomes present in us and effects change in 
ourselves and the lives of those we meet.  We are given the 
grace to become temples of justice and peace, carrying 
God’s sacred Presence within us wherever we go.  Our faith 
community is ignited with the fire of God’s love and stands 
out as a beacon of hope in a world that is lost.  This is the 
only way we can discover peace-filled resolutions to violence 
and create innovative solutions to what is fueling its need in 
the first place.  True happiness, for the young and old alike, 
becomes an obtainable goal. 
 

St. John Maria Vianney says it so well.  “There is nothing so 
great as the Eucharist.  If God had something more precious, 
he would have given it to us.”  Only the Eucharist has the 
ability to connect, sustain, strengthen, and properly orient us, 
not only on the road of this life but the road to life eternal. 
Knowing this, when life gets challenging, unsettling, and  
difficult, we can rely on and cling to this gift we have in the 
Real Presence of Christ.  This actual encounter with God  
celebrates God’s unconditional love for us and grounds us to 
the truth of who we are in a way nothing else is able to do. 
Because through the Eucharist we really do become the Body 
of Christ, we are also bonded together in a most perfect 
way to one another as that Body.  Nourished, united, and 
strengthened by the Eucharist, let us individually and  
collectively, bring this wonderful gift to all we meet,  
especially the poor with whom we have a special connection.  

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
We Can Prepare the Upper Room  
We all know that person, don’t we?  Hey, maybe we’ve 
even been that person.  
 

“I have a great relationship with God, but I don’t go to 
church regularly.  God and I are on good terms.  I can talk 
to Him just fine on my own.” 
 

There isn’t anything false in these statements.  It’s important 
to have an intimate, even conversational prayer  
relationship with God.  But the problem with this attitude is 
it implies churches don’t matter.  Community worship 
doesn’t matter.  Today, we are reminded exactly why that 
is so untrue.  Why we need our parishes, our priests, and 
each other.  
 

The Body and Blood of Christ — that’s what it’s all about. 
If it’s not about that, it’s not about anything.  If we don’t 
have the Eucharist, we’re just like the ancient priests,  
making sacrifices that don’t have the power to redeem 
anybody.  
 

Where do we receive the Body and Blood of Christ?   
For most of us, it’s in our parishes.  The altar of sacrifice is 
also the table we gather in front of, as a family,  
to become one with Christ in the truest and realest way 
possible, recreating the scene in the Upper Room over and 
over again every time Mass is celebrated.  
 

The disciples were commissioned by Christ to prepare the 
Upper Room for the Last Supper.  How can we take up 
that work ourselves?  How can we strengthen the bonds in 
our spiritual family?  How can we serve our parish, always 
remembering the table is not meant to be set only for two? 



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   The Solemnity of The Most Holy Body and Blood 
of Jesus (Feast of Corpus Christi to us old folk) is 
one Sunday of the liturgical year I cannot ignore in 
my column.  Why?  Because Mass is unique  
because it has the Liturgy of the Eucharist.  It is in 
the Eucharistic Prayer the Consecration of bread 
and wine are changed into the Body and Blood of 
Christ. 
   I repeat what I shared in this column last year: 
 

 “The Pew study, issued Aug. 5, 2019, showed   
  that 69 percent of all self-identified Catholics  
  said they believed the bread and wine used  
  at Mass are not Jesus, but instead “symbols of  
  the body and blood of Jesus Christ.”  The  
  other 31 percent believed in the real presence    
  of Jesus in the Eucharist, i.e. transubstantiation. 

             — Mark Pattison, Catholic News Service 
   There are many possible explanations why this is 
happening.  The Catholic Church supports science 
and also personal conscience.  The Catechism of 
the Catholic Church says; 
 

 “a well-formed conscience is upright and      
  truthful” and that “[t]he education of the      
  conscience is a lifelong task.” 

   Along with the saying, “seeing is believing” one 
can easily miseducate their personal conscience. 
 

  There are a number of faulty explanations that  
  are contrary to the Catholic doctrine of the Real   
  Presence: that the bread and wine …. become  
  the spiritual presence of Christ, not the actual      
  presence; that they become a symbol that        
  represents Christ’s presence; that they are a     
  reminder, memento, or foreshadowing of Christ;  
  that they become more significant or important  
  spiritually; or that they are simultaneously  
  Christ’s body and blood but also ordinary bread  
  and wine.  
Father Michael Van Sloun in The Catholic Spirit, the 

newspaper of the Archdiocese of St. Paul and Minneapolis. 
 

   The Church has a communion service.  It feels like 
a Mass but without the Liturgy of the Eucharist and 
consecration and can be led by a Deacon or lay 
person.  Hosts previously consecrated and stored 
in a tabernacle are given.  It is approved for   
Sundays where the shortage of priests makes it 
impossible to hold Sunday Mass and replaces 
weekday Masses in many places.  I personally 
have led a communion service when a priest could 
not show up as scheduled because of a snowstorm 
or sudden illness.  There is fear this being more 
common will contribute to the misunderstanding of 
the True Presence. 
   Jesus said “This IS my BODY” not this represents 
my Body.  God created the universe.  He can and 
does have this mystery happen too!  

Welcome God’s Family 
We joyfully welcome God’s family at church with the following changes: 
  Today:   
¨ Hymnals in the pews, join us in singing and proclaiming our creed! 
¨ We invite you to join in the celebration of the Mass as a gift bearer, 

usher, communion minister, reader, choir member or sacristan.  
¨ Training for all current and new readers, ushers, communion ministers, 

and sacristans will be on June 8 at 6pm in church.  We encourage 
you to come or contact the office for more information. 

   Next week:   
¨ Baptismal pool and font full with Holy 

Water. 
¨ Return to a procession to the altar for 

communion. 
¨ Ropes removed in all but two sections of 

the church. (marked reserved in picture) 
¨ Those who require gluten free hosts will 

be able to receive from the minister in 
the center aisle.  

¨ Collection baskets will remain at the   
      tables as you enter church.  
 
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!   

Reserved 

Reserved 

Handicap 
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NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2021 · CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA — NĂM B                                                                 TR ANG 6  

Lời Chúa:   Mc 14: 12-16, 22-26   
     Bí tích Thánh Thể là trung tâm 
đời sống Kitô hữu. Trước hết vì ở 
đây cử hành mầu nhiệm Cứu độ. 
Chúa Giêsu đã chết để cứu chuộc 
nhân loại. Người chết vì yêu 
thương chúng ta. Ngoài việc chết 
một lần trong lịch sử, Chúa còn 
dùng Thịt và Máu nuôi dưỡng ta, 
để biểu lộ Tình yêu của Chúa, để ta 
thông hiệp với sự sống vô biên của 
Chúa, của một vị Thiên Chúa đã 
yêu thương chúng ta cho đến muôn 
đời. Những thực tại này được thể 
hiện trong bí tích Thánh Thể, trong 
Thánh Lễ. Sống cuộc sống thế trần 
chúng ta cốt đem sự sống tới cho 
loài người và bí tích Thánh Thể 
chính là suối nguồn sự sống. Chúng 
ta cần năng tiếp xúc với nguồn sống 
đó, chúng ta mới có sự sống để có 
thể chuyển thông sự sống ấy cho 
người khác. 

    Trong Thánh Lễ, chúng ta được đón nhận Lời Chúa và tiếp nhận Mình Chúa 
vào tâm hồn. Lời Chúa đã thành cụ thể đi vào tâm hồn ta khi ta tiếp nhận Mình 
Chúa. Chúa đã hiến mạng sống cho mọi người và trao ban chính mình cho chúng 
ta như là bánh sự sống, vì lẽ đó, tiệc Thánh Thể là nhiệm tích Mình và Máu Đức 
Kitô, nhiệm tích của sự hiện diện đích thực của Đức Kitô. Chính Thánh Linh đã 
làm cho Đức Kitô thực sự có mặt và hiến ban trong Bánh và Rượu (Conseil     
oecuménique năm 1974). 
    Tiệc Thánh Thể còn là cuộc họp mặt của các tín hữu. Muốn được Ơn Chúa, 
chúng ta phải hiệp nhất với nhau. Thánh Thể là dấu hiệu hiệp nhất rõ ràng và 
vững chắc: chỉ có một tấm bánh, một chén rượu chia ra cho mọi người. Trong 
chúng ta đều lưu hành một của ăn và một thức uống, đều có chung một nguồn 
sống. Từ Thánh Lễ đi ra, chúng ta ý thức mình là một phần chi thể, là Thịt Máu 
Đức Kitô, chúng ta mang Đức Kitô trong mình. Trong khi đó, người anh chị em 
bên cạnh ta cũng là phần chi thể Máu Thịt Đức Kitô như ta. Còn gì gần gũi hơn 
và thân thiết hơn thế. 
                   Trích trong suy niệm của Noel Quesson 

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

 

Các Ngày Lễ trong Tháng 6 
 

1. Thứ Sáu ngày 11 tháng 6: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu  
2. Chúa Nhật ngày 20 tháng 6: Ngày của Cha (Father’s Day) 
3. Thứ Năm ngày 24 tháng 6: Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ Trọng 
4. Thứ Ba ngày 29 tháng 6: Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & Phaolo - Lễ Trọng 
 
**************************************************************************************************************** 

Chúc Mừng Các Em Rước Lễ Lần Đầu năm 2021 và Gia đình!!! 
 

Jonathan Ngo Dinh 
Adam Thien Long Nguyen 

Jessica Nguyen 
Andrew Dat Nguyen 
Nhi Hanh Duc Cao 

Nolan Dinh 
Ava Dinh 

(xem hình chụp chung của các em ở trang sau) 

Ý cầu nguyện tháng 6 của ĐTC 
 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những 
người trẻ đang chuẩn bị kết hôn với sự hỗ 
trợ của cộng đồng Kitô hữu: cầu cho họ 
lớn lên trong tình yêu thương, với lòng 
quảng đại, trung tín và kiên nhẫn.  

 

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: 
 

************************************************** 
Chúa Nhật XII Thường Niên - B 

Ngày 20 tháng 6 năm 2021 (Xanh) 
Mừng Ngày của Cha  (Father’s Day) 

 

Giúp Lễ Nhóm 3:   
 

Đọc Lời Chúa:  Anh Châu, anh Tâm 
 

Lời Nguyện:  Anh Bùi Hiệp 
 

Dâng Lễ vật: G/đ anh Cường chị Ngọc 
 

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 



Những Mẫu Chuyện về Bí Tích Thánh Thể 
 
Chuyện 1: Năm 1263, một linh mục người Đức cử hành Thánh Lễ ở nhà thờ kính Thánh Christiana. Lúc bẻ bánh, đột nhiên, linh 
mục thấy Mình Thánh không còn là hình bánh, mà đã biến thành Thịt và Máu thực. Những giọt máu loang ra thấm ướt tấm khăn 
Thánh trên bàn thờ. Linh mục vội gấp khăn lại, nhưng gấp tới đâu, máu thấm ra tới đó, máu thấm qua 25 lần vải. Vị linh mục vừa cảm 
động vừa sợ hãi đến mức không tiếp tục Thánh Lễ được. 
Ngài tới yết kiến Đức Giáo Hoàng Urbanô và kể lại sự kiện ấy. Đức Giáo Hoàng sai một Giám Mục đến rước Mình Thánh cùng tấm 
khăn đẫm máu về Tòa Thánh đặt ở nhà thờ chánh tòa cho giáo dân thờ kính. Năm sau, (1264) vào ngày mồng 8 tháng 9, Người ra sắc 
dụ lập lễ kính Thánh Thể trong toàn Giáo Hội như chúng ta mừng kính hôm nay. 
Đã có nhiều phép lạ về Thánh Thể. Chắc Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin của chúng ta vào bí tích này, cho chúng ta hiểu rõ ý định 
của Người khi lập phép Thánh Thể, đó thực là của nuôi linh hồn chúng ta, cần thiết cho linh hồn cũng như đồ ăn cần cho thân xác. Đó 
thực là Thịt và Máu của Chúa, dù mắt thường không nhận rõ thực tại này. 
Trong Thánh Lễ, linh mục làm những cử chỉ Chúa đã làm trong bữa Tiệc ly, cũng đọc những lời Chúa đã đọc: “Các con làm việc này 
để nhớ đến Thầy”. Làm việc này là việc gì? Là cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng bẻ ra và phân phát cho mọi người. 
                             Trích trong suy niệm của Noel Quesson 
 
Chuyện 2:  “Lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống”. Đó là lời của bà Suzanna sau khi được cứu 
trong trận động đất ở Armêni vào tháng 12/1987. Trong số hàng ngàn người bị vùi lấp dưới đống gạch, có hai mẹ con bà Suzanna may 
mắn còn sống sót. Cô con gái bốn tuổi đòi uống nước. Tìm đâu ra nước khi hai mẹ con không có lối ra? Tình mẫu tử đã gợi lên cho bà 
một ý nghĩa táo bạo, đó là rạch ngón tay mình chảy máu để cho con mút. Đứa bé đã đỡ khát nhờ máu người mẹ. Nó đã sống cho đến  
khi cả hai mẹ con được cứu. 
    Qua bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã chết để chúng ta được sống. Ngài chấp nhận chịu đổ máu qua cái chết thập giá và Ngài lấ y 
Thịt Máu Ngài làm lương thực nuôi sống chúng ta. 
                             Trích Trong “Niềm Vui Chia Sẻ” 

 
Chuyện 3:  Một cuốn phim mang tựa đề: “Cậu bé           
Marcellino” kể lại câu chuyện sau đây: 
    Ở cổng nhà dòng nọ có cậu bé bị bỏ rơi, một thầy dòng đã 
đem về nhà dòng nuôi. Với thời gian, cậu bé lớn lên, khôn 
ngoan và tinh nghịch. Vốn tính nghịch ngợm, cậu bé bị cấm 
không được leo lên kho trên gác. Nhưng vì tò mò, ngày nọ 
Marcellino đã leo lên kho trên gác. Cậu sửng sốt khi thấy có 
một người khổng lồ bị treo trên Thánh giá. Nghĩ rằng người 
này đang đói, nên ngay đêm đó, Marcellino đã lẻn vào bếp 
ăn cắp bánh và rượu đem lên cho người bị treo trên Thánh 
giá. Từ đó, ngày ngày cậu bé cứ âm thầm tiếp tế lương thực 
cho con người khốn khổ ấy. Thế rồi, một ngày nọ người 
khổng lồ ấy xuống khỏi Thánh giá, đến bên cạnh cậu bé và 
hỏi: 
      – “Con thích điều gì nhất”. 
    Cậu bé đáp: 
      – “Con muốn được thấy mẹ con”. 
    Người khổng lồ liền nói: 
      – “Con hãy nhắm mắt lại và ngủ say”. 
    Ngày hôm sau, các tu sĩ trong nhà không thấy Marcellino 
nữa, họ đi tìm khắp nơi và cuối cùng thấy cậu bé đã chết 
trong vòng tay của Chúa Giêsu trên Thánh giá. 

            Trích Trong “Niềm Vui Chia Sẻ” 
 
Chuyện 4:  Khi Nữ Tu Têrêxa Calcutta sang Liên Xô xin mở trụ sở bác ái, Bà đã gặp các vị lãnh đạo chính quyền và đã được đồng ý 
nhanh chóng. Tuy nhiên khi bà xin cho có Linh mục tại những trụ sở đó thì các vị ấy đã ngần ngại. Lúc Mẹ Têrêxa giải thích: Nguồn 
sức mạnh của các Nữ Tu chúng tôi là do Mình Thánh Chúa. Nhờ mỗi ngày được rước Mình Thánh Chúa nên các Nữ Tu chúng tôi có 
sức hy sinh quên mình để phục vụ những người nghèo khổ. Do đó cần phải có Linh mục để mỗi ngày dâng Thánh Lễ và cho chúng tôi 
rước lễ. Mẹ Têrêxa và các nữ tu của Bà là những người đã cảm nghiệm được Lời Chúa phán khi lập phép Mình Thánh Chúa “Ai ăn 
thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống muôn đời”.  
 
Chuyện 5:  Để cổ động cho việc cầu nguyện chung trong gia đình, linh mục Pê-tanh đã nói: “Gia đình nào cầu nguyện chung với nhau 
thì sẽ sống hiệp nhất với nhau”. Việc cầu nguyện chung trong gia đình sẽ củng cố mối dây hiệp nhất mọi thành phần với nhau mỗi 
ngày một thêm bền chặt. Dù không muốn nói ngược lại linh mục Pê-tanh và không muốn làm giảm giá trị của việc cầu nguyện chung 
trong gia đình, nhưng cha Gioan Tô-mát, dòng Tên đã nhấn mạnh một khía cạnh khác, cũng quan trọng không kém, đó là việc dùng 
cơm chung với nhau thì sẽ sống hiệp nhất với nhau. 
    Bữa ăn chung trong gia đình có một tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của nó mà ngày nay nhiều người đã bỏ quên hoặc không 
quan tâm cho đủ. Không phải bất cứ người xa lạ nào cũng có thể ngồi vào bàn ăn dùng bữa chung trong gia đình. Một người nào được 
mời dùng bữa với gia đình là dấu chỉ được chấp nhận vào tình thân với gia đình đó, người được mời đến dùng bữa với gia đình là 
người được gia đình đó quý mến. Bữa ăn tạo dựng sự hiệp thông và yêu thương thân thiết ngày càng bền chặt hơn. 
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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

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


