
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. 

JUNE 13, 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: 
  06/02 - Tim & Rebbeca Stache - $50 
  06/04 - Max Sweeney - $25 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of June 6, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly          YTD   YTD 
      Income          Budget         Actuals        Budget 
Envelope             $   14,792     $   12,610     $570,820     $627,170 
R/M/Energy   $        529     $        423     $ 27,368      $  28,792 
Total     $   15,321     $   13,033     $598,188     $655,962 
 

HOTROD   $     3,548     $     2,078     $ 177,739    $  93,758 
Those in Need    $        774                          $   24,289            

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 Summer 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 

Coming soon - we’ll let you 
know when we go live.   

Mark Your Calendar 
Christian Woman will be returning with a rummage sale  
Thursday, September 30 through Sunday, October 3.  Sales close at 
2pm on October 3.  Start saving your treasurers if you haven’t  
already done so. 
Volunteers will be needed and there will be sign-up forms in the  
narthex as we get closer to the sale.   
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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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 † Ronald Wroblewski -  
   Tom & Barbara Mihm 
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead  
Monday    † William Serchen -  
   Robert & Pegge Bellamy 
Tuesday     Kathleen Holtzen -  
   Chiapete Family  
Wednesday  † Virginia Wojciechowski - Family 
Thursday   † Bob Schupp Sr - Family 
Friday  † James Carey - Family 
Saturday † Aloysius Dolata - Family  
Next Sunday 
   8:30 am † All Parishioners Living and Dead 
 10:30 am † Antonia Kuzminski - Family 
 

Observances  
Sunday:  11th Sunday in Ordinary Time  
Monday: Flag Day   
Tuesday:  
Wednesday:   
Thursday:  
Friday:   
Saturday: St. Romuald, Abbot; BVM   
Next Sunday: 12th Sunday in Ordinary Time 
  World Refugee Day; Father’s Day   
 

Readings  
Sunday:  Ez 17:22-24; Ps 92:2-3, 13-14,  
  15-16; 2 Cor 5:6-10; Mk 4:26-34   
Monday: 2 Cor 6:1-10; Ps 98:1, 2b, 3ab,  
  3cd-4; Mt 5:38-42                    
Tuesday: 2 Cor 8:1-9; Ps 146:2, 5-6ab, 6c-7, 
  8-9a; Mt 5:43-48                   
Wednesday: 2 Cor 9:6-11; Ps 112:1bc-2, 3-4, 9; 
  Mt 6:1-6, 16-18            
Thursday:  2 Cor 11:1-11; Ps 111:1b-2, 3-4,  
  7-8; Mt 6:7-15                   
Friday:   2 Cor 11:18, 21-30; Ps 34:2-3,  
  4-5, 6-7; Mt 6:19-23           
Saturday: 2 Cor 12:1-10; Ps 34:8-9, 10-11, 
  12-13; Mt 6:24-34    
Next Sunday: Jb 38:1, 8-11; Ps 107:23-24,  
  25-26, 28-29, 30-31;  
  2 Cor 5:14-17; Mk 4:35-41             

 Intentions, Observances, Readings  
Week of June 13, 2021 

Saturday, June 19th 
4:00pm -    Lector:  Mary Worley 
                 Ministers of Hospitality:  
              Ken Keefer, Ray Lenz, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, June 20th 
8:30 am -   Lector:  Kathy Karls 
         Ministers of Hospitality: 
              Bob Mihm, Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick, 
              Barb Bing, Larry Schweitzer, Keith Ponath 
 

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

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. 
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Food Pantry Needs 
 
 

Non-perishable food items.  Please be sure they are 
not expired or about to expire!  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. 
 

Thank you for your generous donations!!! 

Gospel Meditation ©LPi  
A favorite motto of St. Teresa of Calcutta was, “do small 
things with great love.”  This is how it works in the kingdom of 
God.  God can do tremendous things with the smallest  
gesture, especially when it is done in love.  We can clearly 
see our world is suffering greatly.  People are struggling to 
find peace, navigate through conflicts, earn a sustainable 
living, find security and enough food to eat, and work 
through political tensions and conflicts.  In the light of the 
magnitude of the difficulties around us and even within us, 
we can find ourselves floundering to discover practical,  
effective solutions.  How can something so large be helped 
by someone as small and seemingly insignificant as me? 
While whole systems and structures may be out of the league 
of our personal influence, are we really that helpless in the 
midst of all of the turmoil, sadness, and suffering? 
 

If we believe God is with us and God is still working to bring 
about the glory of God’s kingdom, then the answer is no.  
We are never helpless or without hope.  Armed with a strong 
life of prayer, we can always flee to God and ask for  
inspiration, wisdom, and especially love.  We are all blessed 
with unique gifts and talents and it often seems that  
considering all the world lacks, love and charity remain at 
the top of the list.  Life can easily become a battleground of 
hostility.  Because life is challenging and difficult, anger is not 
far away. We see it on people’s faces and hear it in their 
voices.  There is a measure of frustration that permeates all 
avenues of life.  It is even felt in the air. 
 

As people of faith, we know what we see here is not the end 
but only a part of something far greater to come.  We know 
God’s kingdom is where we are ultimately meant to be, and 
the Gospel is the way to get there.  If love and charity can 
prevail in us, then God will be able to do what God does 
best.  God will use us to scatter the seeds of his kingdom. 
Through our small gestures, those seeds can receive the  
nurturing attention necessary for them to bear great fruit. 
We cannot fall victim to the strife around us.  We have to 
keep ourselves refreshed and focused so even in small ways, 
we can become part of the solution, not the problem.  Love 
and charity, which come from God, can help to heal the ills 
of the world.  May we bring these simple gifts to the  
everyday simple tasks of our lives!  Watch how big the plant 
grows! 

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
St. Anthony Can Find Anything — Even You 
“Tony, Tony, come around!  Something is lost and it must be 
found.” 
 

Did you learn this when you were a kid?  In my experience 
there are even a lot of lapsed Catholics — or people who 
were never Catholic at all — who know when you lose 
something, St. Anthony becomes your best friend.   
Missing keys?  Pray to St. Anthony.  Can’t find your  
favorite sweater?  St. Anthony.  Forget where you parked 
your car in the mall lot?  St. Anth— okay, you get the idea. 
Whatever it is, large or small, important or trivial, Tony 
has a reputation for finding the lost things. 
 

It’s a devotion that can seem a little like superstition — 
witchcraft, even? — if you don’t really understand it.  
Mumble an incantation to a dead guy and you’re  
guaranteed to find your sunglasses.  But as with most  
traditions that are old, beloved and effective, looking a 
little closer reveals the truth of the matter. 
 

When we lose something really important, what do we do? 
We make the whole household stop what they’re doing to 
join the search.  Having St. Anthony as a friend means you 
ask him to stop what he’s doing to help, too.  And how he 
helps is by taking the matter exactly where all matters 
need to go — straight to the feet of Christ. 
 

Here’s the real genius of St Anthony:  he takes the most 
mundane, commonplace occurrence — misplacing socks — 
into an encounter with the divine and truly all things great 
and small are gifts from God.  He grabs our hand and 
points to the cross.  “That’s what you’re looking for,” he 
tells us. 
 

In the end, Tony doesn’t really find the lost things.  
He finds the lost people. 

Create a St. Martin contact so you know the text messages come from us. 
These numbers are area code (817) 

 349-7871, 382-9307, 435-1502, 458-8731, 476-1810, 482-9455, 502-3988, 522-1393, 591-4262,  
502-5608, 592-5187.  List #2 next week. 

 

At “stmot.flocknote.com”, enter your mobile phone no. and click Sign Me Up or Text STMOT to 84576 – it is easy and FREE! 



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   The readings last weekdays were all from the 
Book of Tobit.  This is an Old Testament book that 
is not in Protestant Bibles.  We never have  
readings from Tobit on Sundays so you may not 
have ever heard of Tobit.  On top of this, Tobit 
readings only appear in Mass every other year 
and only if there is a 9th Week in Ordinary Time. 
So in 730 days (two years) Tobit is read only 6 
times.  This is a rare book of the Bible! 
   Google “USCCB Tobit”, the U.S. Catholic  
Conference of Bishops (USCCB) website, to look at 
an introduction of the book telling its main theme 
and origins of its writing.  It says: 

“the book used the literary form of religious   
 novel (as in Esther and Judith) for the        
 purpose of instruction and edification.” 

I don’t think I need to say more to point out that 
reading this bible book is fascinating! 
   Enough from me!  In my daily prayer book there 
was something much wiser than I could ever write 
that I want to share. 

    REFLECTION                  Open to the Almighty     
GIVE US THIS DAY June 2, 2021 

   In the beautiful reading from Tobit, there’s one 
detail that tells us everything we need to know: 
Sarah, dejected, abused, and in despair, “spread 
out her hands and, facing the window, poured out 
her prayer” to the Lord. 

It was a prayer full of surrender, praise, and 
hope.  And it was surprisingly effective. 

But maybe there was one thing that made all 
the difference: the window.  Standing before a 
window, Sarah was unshielded, vulnerable, open 
to the Almighty.  She presented to God the     
priceless and immeasurable gift of trust.  And that 
trust was beautifully rewarded. 

A familiar adage tells us that “when God closes 
a door, he opens a window.”  Well, perhaps part 
of Sarah’s holiness lay in realizing that—and   
turning toward that window. 

But what about us? 
Are we too timid before God?  Do we shield 

ourselves from God?  Do we seek the safety of a 
firm wall—maybe one built of cynicism, or       
excuses, or self-interest—to protect ourselves from 
whatever God wants for our lives? 

What are we afraid of? 
Maybe one of the lessons of Sarah is this:  be 

brave.  Go to the window, open your hands, and 
trust.  Don’t hide.  Let God see you, hear you, 
know you.  Pour out a prayer and see what  
happens. 

Be brave!  A wall may keep you safe.  But a 
window will let in the light.  

     

   Deacon Greg Kandra - the Diocese of Brooklyn 

Welcome God’s Family 
We joyfully welcome God’s family at church with the following changes: 
¨ 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 was given on June 8.  If you were not able to attend 
please contact the parish office. 

¨ 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.  

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

Reserved 

Reserved 

Handicap 
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NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2021 · CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN — NĂM B                                                                                 TRAN G 6  

Lời Chúa:    
Mc 4: 26-34 
    Chúng ta đang ở 
gẫn giữa tháng 
Sáu, tháng kính 
Trái Tim Cực 
Thánh Chúa Giêsu 
nhắc nhở chúng ta 
tìm kiếm và hiểu 
thêm về con người 
của Ngài. Lời 
Chúa hôm nay, 
Chúa Nhật thứ XI 
Mùa Thường Niên, 
mời gọi chúng ta 
sống tin tưởng và 
hy vọng vào Chúa 
là Thiên Chúa tình 
yêu. Quả thật, tình 
yêu của Thiên 
Chúa đối với mỗi 
người chúng ta là 
vô cùng vô tận, 
một tình yêu nhập 
thể ( như hạt giống 
được gieo vào thế 
gian) đối thoại với 
con người, khiến 
con người tin 
tưởng, kiên nhẫn, 
phó thác trong tin 
yêu vào Chúa là 
nguyên nhân mọi 
sự (x. Ed 17, 22 - 
24), là sức mạnh, 
là niềm vui và là 
động lực, giúp con 
người nhận được 
ơn của Chúa, và sống tốt đời sống làm con Chúa.  
    Thánh Marcô, người con tinh thần của Thánh Phêrô thuật lại cho chúng ta 
hai dụ ngôn tuyệt vời, giàu ý nghĩa của Chúa Giêsu: dụ ngôn hạt giống tự 
mình mọc lên và dụ ngôn hạt cải (x. Mc 4, 26 - 34). Qua những hình ảnh nông 
nghiệp bình dân ấy, Chúa trình bày mầu nhiệm Nước Trời, và mời gọi con 
người hy vọng và tin tưởng nơi Chúa là Thiên Chúa quyền năng (x. Ed 17, 22 
– 24).  
                                                                       Trich  suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ  
 
**************************************************************************************************************** 

 
Các Ngày Lễ trong Tháng 6 

 

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

 

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 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: 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XIII Thường Niên - B 

Ngày 27 tháng 6 năm 2021 (Xanh) 
 

Giúp Lễ Nhóm 4:   
 

Đọc Lời Chúa:  Anh Bích Vân,  
  chị Kim Lan 
 

Lời Nguyện:  Chị Huyền 
 

Dâng Lễ vật: G/đ anh Hùng chị Lan 
 

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 



Tin Vatican -  Giáo Hội 
 

Bác sĩ Bernard Nathanson: từ người ủng hộ phá thai trở thành người phò sự sống 
 

    Bernard Nathanson là một bác sĩ người Mỹ, được biết đến 
vào những năm 1970 với biệt danh "vua phá thai". Sau khi đã 
trực tiếp giám sát hoặc thực hành khoảng 75.000 ca phá thai, 
trong đó vụ đầu tiên là loại bỏ đứa con của ông với người vợ 
chưa cưới, ông đã khám phá lại được giá trị thánh thiêng của 
sự sống và phó thác cho Lòng Chúa Thương xót những tội lỗi 
đã phạm. Ông đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình và 
trở thành một nhà lãnh đạo ủng hộ sự sống tại Hoa Kỳ. 
Hồng Thủy - Vatican News 
 

    Ngày 25/1/2021, bản dịch tiếng Ý của cuốn hồi ký “Bàn tay 
của Thiên Chúa” của bác sĩ Bernard Nathanson được xuất bản. 
Cuốn sách được dịch bởi Anna Raisa Favale, với lời ghi chú 
giới thiệu: “Giống như cuốn sách, bản dịch này cũng là thành 
quả của bàn tay Chúa và tôi muốn cảm ơn và làm chứng cho 
Người, bởi vì không có lịch sử, sự lựa chọn hay mối quan hệ 
nào mà Người không thể can thiệp. Chỉ có Chúa biết cách làm 
cho mọi thứ trở nên mới mẻ.” 
 

Vua phá thai 
    Cuốn sách “Bàn tay của Thiên Chúa” phác họa hành trình từ cái chết đến sự sống của một trong những người ủng hộ chính cho việc 
hợp pháp hóa phá thai ở Hoa Kỳ, cho thấy bàn tay của Thiên Chúa đã đưa con người này trở về. 
Cuộc đời của bác sĩ Nathanson chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cha ông, một bác sĩ phụ khoa người Do Thái, quá giáo điều và khó khăn. 
Ông vừa ngưỡng mộ vừa thù hận người cha liên tục bạo hành vợ trước mặt hai con, đến nỗi người chị gái của ông đã chọn tự sát ở tuổi 
trưởng thành. 
    Thảm kịch gia đình này đã khiến bác sĩ Nathanson chọn đứng về phe ủng hộ quyền tự do lựa chọn của phụ nữ và trở thành thành 
viên sáng lập của Hiệp hội Quốc gia kêu gọi bãi bỏ luật phá thai. Cùng với Betty Friedan, ông là một trong những kiến trúc sư chính 
của việc hợp pháp hóa việc phá thai ở Hoa Kỳ. 
    Khi đã thất bại trong hai cuộc hôn nhân, Nathanson thúc đẩy người bạn gái của mình phá thai. Ông kể: “Tôi nói với cô ấy rằng tôi 
sẽ không kết hôn với cô ấy và vào thời điểm đó, tôi không đủ khả năng để nuôi một đứa trẻ (một ví dụ xuất sắc về sự cưỡng bức  của 
những người đàn ông trong thảm kịch phá thai). Tôi không chỉ mong cô ấy bỏ thai để làm điều kiện cho mối quan hệ của chúng tô i 
tiếp tục, mà tôi còn lạnh lùng thông báo với cô ấy rằng, bây giờ là một trong những người hành nghề giỏi nhất, bản thân tôi có thể phá 
thai. Và tôi đã làm như vậy.” Trong một thời gian dài, bác sĩ Nathanson đã điều hành một phòng khám phá thai lớn nhất ở New York. 
Con đường hoán cải 
    Con đường “hoán cải” của bác sĩ Nathanson không phải như chúng ta có thể tưởng tượng, nghĩa là bắt đầu từ việc khám phá lại đức 
tin, và đi đến việc chiến đấu hết sức để bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên, nhưng hoàn toàn ngược lại. 
    Khi trở thành người đứng đầu các dịch vụ sản khoa tại Bệnh viện thánh Luca, bác sĩ Nathanson có thời gian và không gian suy nghĩ. 
Cùng với những công nghệ mới phi thường trong bệnh viện như kỹ thuật siêu âm, kỹ thuật lần đầu tiên mở một cửa sổ bên trong tử 
cung, các bác sĩ bắt đầu quan sát tim thai trên màn hình điện tử. Lần đầu tiên, bác sĩ bắt đầu nghĩ về những gì họ thực sự đang làm 
trong phòng khám. Kỹ thuật siêu âm đã mở ra một thế giới mới. Lần đầu tiên, họ thực sự có thể nhìn thấy bào thai người, đo lường nó, 
quan sát nó, điều khiển nó, và thậm chí gắn bó với nó, và yêu nó. 
Bắt đầu bảo vệ sự sống 
    Dần dần từ thời điểm đó, ông bắt đầu xa rời việc phá thai để trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ của Phong trào Vì sự sống. Năm 
1984, ông thực hiện bộ phim tài liệu đầu tiên của mình: The Silent Scream – Tiếng Kêu thét câm nín – qua siêu âm, cho thấy một cách 
tàn bạo quy trình phá thai. Phần thứ hai của bộ phim, The Eclipse of Reason – Nhật thực của lý trí – đề cập đến chủ đề thậm chí còn 
khủng khiếp hơn của những vụ phá thai muộn. 
    Trong khoảng 10 năm bác sĩ Nathanson cảm thấy sức nặng của tội lỗi ngày càng nặng nề và day dứt. Mỗi sáng, ông thức dậy từ bốn 
đến năm giờ, mắt mở to trong bóng tối, hy vọng (nhưng chưa cầu nguyện) rằng một thông điệp chiếu sáng sẽ đến và giải thoát ông 
trước một bồi thẩm đoàn vô hình. 
Nhờ các chứng tá đức tin 
    Đứng trước những chứng tá phi thường về lòng dũng cảm được hỗ trợ bởi đức tin của nhiều nhà hoạt động ủng hộ sự sống, sẵn sàng 
vào tù cho ý tưởng của họ, lần đầu tiên trong đời bác sĩ Nathanson bắt đầu nghiêm túc xem xét về ý niệm Thiên Chúa: một Thiên  
Chúa đã dẫn ông qua những vòng luẩn quẩn của địa ngục,  chỉ cho ông con đường cứu chuộc và lòng thương xót nhờ Ân sủng của 
Người. Ông cảm thấy mình bị buộc tội nhưng đồng thời lại tìm thấy hy vọng tươi sáng, với niềm tin tưởng gia tăng rằng cách nay hai 
ngàn năm, có một Đấng đã chết vì tội lỗi của ông. 
Trở thành con Chúa 
    Ngày 8/12/1996, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, bác sĩ Nathanson đã lãnh nhận bí tích rửa tội, trở thành con Thiên Chúa, và đồng 
thời lãnh nhận bí tích Thêm sức và bí tích Thánh Thể. Ông viết trong Hồi ký: “Tôi không có lời nào để nói với các bạn rằng tôi biết ơn 
biết bao nhiêu, tôi mắc nợ vô cùng những người đã cầu nguyện cho tôi trong suốt những năm qua khi tôi đã công khai tuyên bố chủ 
nghĩa vô thần và sự thiếu đức tin của mình. Họ cầu nguyện cho tôi, ngoan cường và yêu thương. Không nghi ngờ gì nữa, tôi tin chắc 
rằng những lời cầu nguyện đó đã được lắng nghe.” 
    Kể từ đó, sau khi từ giã sự nghiệp để cống hiến hết mình vì sự sống, bác sĩ Nathanson đã gia tăng hoạt động ủng hộ sự sống trên 
khắp thế giới. (Aleteia 05/05/2021) 
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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


