
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: 
  06/07 - Geraldine Makarewicz - $25 
  06/09 - Ana Orubeondo - $25 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of June 13, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly          YTD   YTD 
      Income          Budget         Actuals        Budget 
Envelope             $     9,688     $   12,610     $580,508     $639,780 
R/M/Energy   $        588     $        423     $ 27,956      $ 29,215 
Total     $   10,276     $   13,033     $608,464     $668,995 
 

HOTROD   $     3,240     $     2,078     $ 180,979    $  95,835 
Those in Need    $        359                          $   24,648            

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

Excerpts from May 26 Pastoral Council Meeting 
Renee Martin has resigned from the council due to her work schedule 
which has made it very difficult to attend meetings.  Past nominee, Jen 
Moscatello has been appointed by the Chairperson and approved by 
the council to replace Renee Martin.  She has also been nominated and 
elected as the new secretary. 
 

Fr. Terry received a letter from the Archdiocese stating our expected 
goal/donation for the “Love One Another” campaign is $1.1M. 
 

We have received very limited responses from the parishioners  
concerning the Time and Talent Surveys.  Copies have been placed in 
the pews and announcements have been made from the pulpit.   
 

The Cemetery Committee made a presentation about the columbary 
(urns, cremated remains).  Approximately 300 cemetery plots are  
currently available.  Annually, approximately 10-20 cemetery lots are 
sold.  The proposal for two semi-circular columbarium units could  
generate $134,000 in revenue.  The committee supports the building 
and selling of a columbarium and agreed to market the 48 units with 
an option to grow.  Father Terry needs to be informed before further 
work on this project moves forward. 
 

2021-2022 Budget Review:  Donations are consistently going down at 
a rate of about 10% each year for the past two years.  The COVID 
pandemic has played a role in this drop.  Donations are what we  
operate with as they pay the employees and bills.  The budget is  
balanced again for 2020-2021. 
 

Pat Boyer proposed we send postcards to the local community to  
encourage people to come back to Mass.  Pat is working with the 360 
committee to determine where the post cards will be sent:  existing 
parishioners and exploring potential growth with the neighbors. 
 

Ken Keefer 
Pastoral Council Chairperson 



JUNE 20 ,  2021  ·  TWELFTH SUNDAY IN O RDIN ARY TIM E  PAGE 3  

Bill Blaser; Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Gloria Dominiak; Pat Friedewald;  
Jan Grant; Joseph Heil; Nick Ioder; Greg Kaczmarek; Karen Rueth;  

Dianne Trepanier; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † All Parishioners Living and Dead  
 10:30 am † Antonia Kuzminski - Family  
Monday    † Virginia Wojciechowski - Family 
Tuesday  † Joseph, Alice, & Grace Rupinski - 
   Family  
Wednesday  † G. Donald Thompson -  
   Jerry & Maria Laabs 
Thursday   † Stanley Peternell - Family 
Friday  † Virginia Wojciechowski - Family 
Saturday † All Parishioners Living and Dead  
Next Sunday 
   8:30 am † Marion Gratz - Dave & Char Goehring  
 10:30 am † Donald Acker & Bobby Blaser - Family 
 

Observances  
Sunday:  12th Sunday in Ordinary Time  
  World Refugee Day; Father’s Day 
Monday: St. Aloysius Gonzaga, Religious   
Tuesday: St. Paulinus of Nola, Bishop;  
  Sts. John Fisher, Bishop, and  
  Thomas More, Martyrs  
Wednesday:   
Thursday: Nativity of St. John the Baptist  
Friday:   
Saturday: BVM  
Next Sunday: 13th Sunday in Ordinary Time 
 

Readings  
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  
Monday: Gn 12:1-9; Ps 33:12-13, 18-19,  
  20 and 22; Mt 7:1-5                     
Tuesday: Gn 13:2, 5-18; Ps 15:2-3a,  
  3bc-4ab, 5; Mt 7:6, 12-14                    
Wednesday: Gn 15:1-12, 17-18; Ps 105:1-2,  
  3-4, 6-7, 8-9; Mt 7:15-20             
Thursday:  Is 49:1-6; Ps 139:1-3, 13-14,  
  14-15; Acts 13:22-26;  
  Lk 1:57-66, 80                    
Friday:   Gn 17:1, 9-10, 15-22;  
  Ps 128:1-2, 3, 4-5; Mt 8:1-4            
Saturday: Gn 18:1-15; Lk 1:46-47, 48-49,  
  50 and 53, 54-55; Mt 8:5-17     
Next Sunday: Wis 1:13-15; 2:23-24;  
  Ps 30:2, 4, 5-6, 11, 12, 13;  
  2 Cor 8:7, 9, 13-15;  
  Mk 5:21-43 or 5:21-24, 35b-43              

 Intentions, Observances, Readings  
Week of June 20, 2021 

Saturday, June 26th 
4:00pm -    Lector:  Mary Karolewicz 
                 Ministers of Hospitality:  
              Ken Keefer, Ray Lenz, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, June 27th 
8:30 am -   Lector:  Mark Schlachter 
         Ministers of Hospitality: 
              Bob Mihm, Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick,, 
              Barb Bing, Larry Schweitzer, Keith Ponath 
 

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your  

prayers 
Mary Thompson 

Food Pantry 
 

Non-perishable food items, not expired or about to expire!   
 

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!!! 

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 

Sanctuary Lamp Intentions  
You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for one 
month with your intention.  There are openings in 
July, August, and September, if you wish to  
remember someone or a special celebration. 
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Gospel Meditation ©LPi  
As we look at our lives and world events, do we ever find 
ourselves wondering if God is sleeping?  After all, maybe 
God’s patient, unconditional love has run its course and He is 
finally fed up with humanity’s reluctance to accept the truth 
about who we are.  God really can’t be that patient!  
All throughout human history, many have prayed to God for 
intervention or for particular needs.  Because their prayers 
were not answered in the way they wanted or anticipated, 
they felt God may have abandoned them.  Were they right? 
It seems we are continuing, at a rapid rate, down a path of 
destruction.  Do you not care, God, we may be perishing? 
When the boats of our lives are rocking and the seas  
tumultuous, we want to know we have God’s attention.  
Even more so, we want God’s intervention. 
 

Maybe the storms and waves are necessary.  If we listen, 
they can teach us valuable lessons.  Without them, we would 
never learn we have the strength to endure, understand the 
uselessness of fear and worry, or develop the ability to  
really trust.  If God immediately rushed in and simply calmed 
things down before they got difficult, what good would that 
really be?  We would miss opportunities to learn how to 
drink more deeply of life, treasure its complexity, irony, and 
beauty and fully engage ourselves in surrendering to the 
love of our Creator.  It is easy to walk on the surface of life 
without immersing ourselves in its messiness.  Life has to burn 
its way through us in order to bring us to a place of secure 
trust.  It’s unfortunate some prefer a shallower journey. 
 

That’s the balancing act that comes with faith.  It is not God’s 
job to prevent us from encountering the torrential rains and 
winds of life.  Many believe if faith is done the right way, 
God will provide for smooth sailing.  That’s not how it works.  
God permits us to ride out the difficult stuff knowing the 
storm will eventually be calmed.  Do we not have faith God 
will do this?  True faith trusts in the steadfastness of God’s 
love when the seas are calm and when they are choppy. 
God’s unconditional loving presence shines through all of it 
and endures forever.  Knowing this allows us to put our boats 
out into unchartered waters without hesitation.  Knowing we 
prefer the comfort and safety of what we know to be still 
waters, how do we feel when Jesus says, “Let us cross to the 
other side”? 

Everyday Stewardship ©LPi -  
    Tracy Earl Welliver, MTS 
Waking God  
A show of hands, ladies and gentlemen.  Have any of you 
been given the silent treatment and had absolutely no idea 
why?  
 

On the flipside, have any of you have sworn you’re not 
going to demean yourself by explaining, for the  
thousandth time, you need extra help with the kids before 
soccer practice, or you feel ignored when your spouse 
doesn’t ask how your day went?  
 

But sadly, love doesn’t give you the ability to read minds. 
And in the end, we learn the lesson again and again, we 
have to verbalize our feelings, our needs, our wants.  
Expecting your partner to anticipate your needs is  
guaranteed to end badly.  
 

It’s the same with God, even though, oddly enough, He 
does have the ability to read minds.  But He still desires us 
to explain ourselves to Him, doesn’t He?  “I’m feeling 
scared of this.”  “I’m really worried about that.”  “God, I 
think I need x, y and z.  Help me.  Please.” 
 

Jesus slept on that boat, as it was tossed and turned by the 
waves, until his disciples woke him.  “Why were you  
sleeping?” they ask.  Well, geniuses, he was sleeping  
because they hadn’t woken him yet.  They had wasted time 
cowering in fear, waiting for him to act.  They gave him 
the silent treatment and didn’t even know it. 
 

God doesn’t desire us to verbalize our needs as a way of 
keeping us submissive.  He’s not that petty.  What He  
desires is the communication — that’s what really counts. 
That act of opening yourself up, becoming vulnerable,  
relying on Him, trusting Him.  If it feels like God is asleep 
in your life, ask yourself, have you tried waking Him up? 

Mark Your Calendar 
Rummage sale September 30 through  October 3.  Start saving 
your treasurers if you haven’t already done so. 
Volunteers will be needed, sign-up will start in August.  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!   



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

HAPPY FATHER’S DAY 
   Last year was the first time I wrote about this 
Civic Holiday.  Often the Gospel on Father’s Day 
is for Trinity Sunday or Corpus Christi.  Important 
Sundays which distract from thinking of dads.  Like 
St. Joseph we dads tend to be the quiet types 
working behind the scenes.  
   A few weeks ago I read the Gospel for Friday 
of the 8th Week in Ordinary Time: 

   Jesus entered Jerusalem and went into the  
 temple area. He looked around at everything  
 and, since it was already late, went out to  
 Bethany with the Twelve. 

The next day as they were leaving Bethany   
he was hungry. Seeing from a distance a fig  
tree in leaf, he went over to see if he could   
find anything on it. When he reached it he  
found nothing but leaves; it was not the time  
for figs. And he said to it in reply, “May no  
one ever eat of your fruit again!” And his    
disciples heard it.        [Mark 11:11-14] 

   Right after this is the story of Jesus Cleansing the 
Temple where he drives out those buying and  
selling there.  In my mind the Cursing a Fig Tree 
begged for explanation.  This is where the  
footnotes in our Bibles become valuable.  The 
USCCB online Bible has this footnote: 
  * [11:12–14] Jesus’ search for fruit on the fig  
    tree recalls the prophets’ earlier use of this  
    image to designate Israel;  

cf. Jer 8:13; 29:17; Jl 1:7; Hos 9:10, 16. 
   Cursing the fig tree is a parable in action  
representing Jesus’ judgment (Mk 11:20) on barren 
Israel and the fate of Jerusalem for failing to  
receive his teaching; cf. Is 34:4; Hos 2:14; Lk 13:6–9.’ 
After Cleansing the Temple the Gospel continues:  

 Early in the morning, as they were walking  
 along, they saw the fig tree withered to its  
 roots. Peter remembered and said to him,  
 “Rabbi, look! The fig tree that you cursed has  
 withered.” Jesus said to them in reply, “Have   
 faith in God. Amen, I say to you, whoever  
 says to this mountain, ‘Be lifted up and  
 thrown into the sea,’ and does not doubt in  
 his heart but believes that what he says will  
 happen, it shall be done for him. Therefore I  
 tell you, all that you ask for in prayer,  
 believe that you will receive it and it shall be  
 yours. When you stand to pray, forgive any 
 one against whom you have a grievance, so   
 that your heavenly Father may in turn forgive  
 you your transgressions.” 

   Jesus demonstrates his power in withering the 
fig tree.  He then tells Peter (and us) the power 
of Faith moves mountains and having faith will 
answer our prayer.  Use it to forgive.  

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 

Mass as a gift bearer, usher, communion 
minister, reader, choir member or       
sacristan.  

¨ Baptismal pool and font full with Holy 
Water. 

¨ Return to a procession 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.  
 
Prayer Shawl Ministry 
We received a very nice thank you: 
Front of card:  Warm thoughts can make the sun a little brighter 
           The sky a little bluer, 
           And the world a little nicer 
Note inside:  Thank you so much for the prayer shawls for the  
Ascension SE Wisconsin Hospital - Franklin Campus.  These are so  
powerful and meaningful to our patients!  They provide comfort in a time 
of darkness, a feeling of support they might not have otherwise, and a 
feeling of hope.   
 

We have had patients keep these even when they pass onto their new 
life, or family members take them home with them, so a piece of their 
loved one can stay with them.   
 

I see patients in pain forget how much they are hurting, even for a few 
minutes, as they hug their prayer shawls/blankets. 
 

I sleep with my dads that he passed away with - every night, and I feel 
in doing so, he is with me. 
 

I had a dying man who was all alone, no family, and as we sat and 
talked, and I gave him a prayer shawl he cried.  When I had to leave to 
attend to another patient he tried to give it back to me, saying, “I was his 
best friend.”  I tucked him in with his prayer blanket and said I wanted 
him to have it.   
 

Thank you for your countless hours, doing such a life saving thing for  
others.  Also thanks to my Uncle Tom for getting them to me. 
Thanks, 
    Denise Marciniak 
    4W-RN-Ascension Franklin  

Create a St. Martin contact so you know the text messages come from us. 
These numbers are area code (817)    592-5219, 592-5439, 592-5789, 

592-5836, 592-6309, 592-6734, 592-6769, 801-8160, 601-8160, 
601-8962, 608-7183, 608-7356. 

 

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

Reserved 

Reserved 

Handicap 
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Lời Chúa:   Mc 4: 35-41 
 
     Trong cuộc đời mỗi người 
chúng ta, mỗi gia đình chúng ta 
có nhiều lúc cũng gặp “bão tố nổi 
lên” và chúng ta có cảm tưởng 
Chúa cứ ‘ngủ yên’ mà không 
thương cứu giúp chúng ta. Y như 
trong trường hợp khổ đau của 
ông Gióp trong Bài Đọc I (Gióp 
38, 1.8-11). Nhưng ông Gióp đã 
luôn vững tin nơi Chúa, không 
phàn nàn, kêu trách; rồi Chúa đã 
làm cho sóng gió cuộc đời ông 
chấm dứt, và ban lại cho ông một 
cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong Bài 
Đọc II (2Cr 5,14-17), Thánh Pha-
olô nhắc nhở chúng ta: Vì thương 
yêu chúng ta, “Chúa Giêsu Kitô 
đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng 
Ngài đã sống lại!..”, đem lại cho 
chúng ta một niềm tin vững chắc 
vào tình thương của Chúa. 
     Là những tín hữu của Chúa, chúng ta hãy noi gương ông Gióp, luôn biết tin 
tưởng, phó thác nơi Chúa trong mọi biến cố xảy ra cho chúng ta, gia đình chúng 
ta, thế giới chúng ta và ngay trong Giáo Hội Chúa nữa; vì Chúa là Thiên Chúa 
toàn năng, và là Cha yêu thương của chúng ta. Trong Phúc Âm Chúa Giêsu cũng 
bảo chúng ta hãy luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Chúa là Cha luôn yêu 
thương chúng ta và lo lắng mọi điều cần thiết cho chúng ta. (Mt 6, 25-34) 
     Trong thế giới ngày nay, người ta thường thiếu niềm tin nơi Chúa, và vì thế dễ 
lo lắng, sợ hãi trước những biến cố đau thương xảy ra trong cuộc đời, và trở nên 
khủng hoảng tinh thần, bất mãn với cuộc đời, tâm trí bị căng thẳng, rồi suy nhược 
(depressed) và có những trường hợp đưa đến loạn trí, hành động điên rồ gây nên 
những tội ác khủng khiếp: như tự hủy chính mình, có khi giết hại mạng sống cả 
gia đình, có khi giết hại những người vô tội, như những cuộc bắn giết tại các 
trường học, tiệm ăn, sở làm và các trung tâm thương mại v.v… 
     Chúng ta hãy cầu nguyện cho được vững niềm tin phó thác nơi tình thương 
che chở của Chúa là Cha chúng ta. Xin cho chúng ta biết nhìn lên Thánh Giá 
Chúa để chấp nhận mọi đau khổ, thử thách xảy ra cho chúng ta , gia đình chúng 
ta. Chính những đau khổ, thử thách tôi luyện đức tin của chúng ta, làm cho đức 
tin của chúng ta trở nên vững chắc hơn. Đau khổ và thử thách cũng là những dịp 
để chúng ta được thông phần với sự đau khổ Chúa đã chịu để cứu chuộc chúng ta 
(1 Pr 1, 6-9; 2 Cr 4, 17-18; Rm 8,18).“Anh em hãy phó thác mọi nỗi lo âu cho 
Chúa; vì Chúa luôn lo lắng cho anh em!” (1Pr 5,7). 
                   Trích suy niệm của Lm Anphong Trần Đức Phương        

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

Các Ngày Lễ trong Tháng 6 & Tháng 7 
 

1. Thứ Năm ngày 24 tháng 6: Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Lễ Trọng 
2. Thứ Ba ngày 29 tháng 6: Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & Phaolo – Lễ Trọng 
3. Thứ Bảy ngày 3 tháng 7: Thánh Tô-ma Tông Đồ – Lễ Kính 
4. Chúa Nhật ngày 4 tháng 7: Independence Day – Cầu nguyên cho nước Mỹ 
5. Thứ Năm ngày 22 tháng 7: Thánh Maria Madalena – Lễ Nhớ 
6. Chúa Nhật ngày 25 tháng 7: Parent’s Day – Ngày cầu cho cha mẹ 
7. Thứ Hai ngày 26 tháng 7: Thánh Gioakim & Anna – Lễ Nhớ 
8. Thứ Năm ngày 29 tháng 7: Thánh Matta – Lễ Nhớ 
9. Thứ Bảy ngày 31 tháng 7: Thánh Inhaxio Loyola – Lễ Nhớ       

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 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:  Chị Bích Vân,  
  chị Kim Lan 
 

Lời Nguyện:  Chị Huyền 
 

Dâng Lễ vật: G/đ anh Hùng chị Lan 
 

Thừa Tác Viên TT: 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XIV Thường Niên - B 

Ngày 4 tháng 7 năm 2021 (Xanh) 
Independence Day  

 
Giúp Lễ Nhóm 1:   
 

Đọc Lời Chúa:   
 

Lời Nguyện:   
 

Dâng Lễ vật:  
 

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 



Ý nghĩa Ngày của Cha 
 

    Ngày của Cha bắt nguồn từ câu chuyện thảm họa hầm mỏ ở Monongah, tây    
Virginia (Mỹ) vào tháng 12.1907. Vụ tai nạn đã khiến 362 người đàn ông thiệt 
mạng, trong đó có 250 người đã làm cha, nghĩa là khoảng 1.000 đứa trẻ đã mồ côi 
cha từ sự việc đau lòng này, Đây cũng là tai nạn khai thác mỏ tồi tệ nhất trong lịch 
sử nước Mỹ. Nạn nhân hầu hết là người Ý di cư. Cho đến nay, chính quyền ước 
tính con số nạn nhân thiệt mạng thực tế gần 500 người. 
    Cô Grace Golden Clayton, một người con mất cha trong tai nạn này, đã tổ chức 
một buổi lễ tưởng nhớ đến những người cha xấu số tại nhà thờ địa phương tây   
Virginia. Cô đã chọn ngày chủ nhật gần nhất với ngày sinh nhật của cha cô để tổ 
chức lễ. Đó cũng chính là nguồn gốc của Ngày của Cha, diễn ra lần đầu vào ngày 
5.7.1908. 
   Khoảng 2 năm sau, cô Sonora Smart Dodd, sống ở Shokane, Washington, có 
người cha là ông William Jackson Smart, từng là cựu chiến binh trong cuộc nội 
chiến nước Mỹ. Vợ ông chẳng may qua đời khi sinh người con út. Kể từ đó, người 
cha một thân “gà trống” nuôi 6 đứa con đến lúc trưởng thành. 
    Cảm phục trước sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ của cha dành cho gia đình, 
cô Dodd quyết định kêu gọi thành lập một ngày để tưởng nhớ công ơn người cha. 

Với sự giúp đỡ của các mục sư và Hiệp hội Thanh niên Công giáo, ngày lễ của Cha đã được tổ chức vào năm 1910. 
    Kể từ đó, Ngày của Cha được vận động trở thành quốc lễ của Mỹ. Đây là một món quà ý nghĩa, chứa đựng tấm lòng của con cái 
đối với cha mình, nó vừa là nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, vừa là ngày gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình 
với nhau, giúp gia đình thêm yêu thương và hiểu nhau hơn. 
    Ngày của Cha được tổ chức rộn ràng nhất vẫn là ở Mỹ. Khắp các bang đều có lễ hội trong ngày này. Trẻ con xuống đường diễu 
hành, kèn trống tưng bừng trong ánh mắt hãnh diện của người lớn. Ở lễ hội chính của thành phố Kennewick (bang Washington), 
trẻ em sẽ tha hồ vui chơi như trong Ngày quốc tế thiếu nhi; tranh tài trong các trò chơi vận động… 
    Không có niềm vui nào sánh được với nụ cười của cha mẹ khi con cái luôn ngoan ngoãn và thành đạt. Hãy dành cả tấm lòng 
cho người cha, người mẹ  đáng kính, những người đã dành cả tình yêu thương cho những đứa con từ khi chập chững cho tới khi 
trưởng thành. 

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

Những mẩu chuyện về cha 
 

Chuyện 1: Con gái kết hôn mà không được sự đồng ý của cha, sau lại ly hôn. Hai cha con vì vậy mà không nhìn mặt nhau. Con 
gái nghèo khó chật vật nuôi một đứa con nhỏ. Mẹ thương con gái, khuyên con nhân lúc cha đi bộ thì dắt cháu đến nhà ăn bữa cơm. 
Vậy là nhân lúc cha đi vắng, con gái thường xuyên dẫn con về nhà mẹ ăn cơm. 
    Cho đến một hôm trời mưa, hai cha con vô tình gặp nhau ở trong sân. Tránh cũng không được, người cha bối rối nói: “Lần sau 
về nhà ăn cơm không cần phải lén lén lút lút nữa, hại cha mưa to cũng phải đi ra ngoài!”. 
    Thế đó! Cha lúc nào cũng âm thầm yêu thương con, cho dù con làm sai điều gì, cha đều tha thứ vô điều kiện. 
 

Chuyện 2:  Cha: “Con trai, con thấy cha khoẻ không?” 
Con: “Khoẻ.” 
Cha: “Con thấy Kungfu Thiếu Lâm lợi hại không?” 
Con trai: “Rất lợi hại.” 
Cha: “Nếu như cha cạo đầu, luyện Kungfu Thiếu Lâm có được không?” 
Con trai vỗ tay: “Rất tốt ạ!” 
Ngày thứ hai, con trai thấy cha cạo trọc đầu, vui vẻ nói: “Cha cố lên, nhất định sẽ luyện thành cao thủ”. 
Hôm đó, là ngày trước khi cha hoá trị một ngày… 
 

Chuyện 3: Tôi chưa bao giờ nghe trộm người khác nói chuyện. Nhưng có một lần tôi đã làm điều đó khi đi ngang phòng con trai 
tôi. Khi ấy vợ tôi đang trò chuyện cùng Bobby – đứa con trai nhỏ của chúng tôi – về những chuyện của con với bạn. 
Dường như vợ tôi đã nghe vài đứa bạn của Bobby khoác lác về công việc của bố chúng – những vị giám đốc và những ông chủ 
lớn. Sau đó chúng hỏi Bobby: “Bố cậu làm nghề gì, Bobby?”  Bobby lúng túng, e ngại và ngoảnh mặt nói nhỏ: “Bố tớ là công 
nhân!”. 
Đợi cho bọn trẻ ra về, vợ tôi gọi Bobby đến, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con rồi bảo: “Bobby, con đã nói rằng bố là một người 
công nhân, điều đó không sai! Nhưng mẹ nghĩ là con chưa thật sự hiểu được công việc ấy có ý nghĩa như thế nào. Vậy mẹ nói cho 
con nghe điều này!”. 
Rồi vợ tôi bắt đầu kể: Trong tất cả những ngành công nghiệp làm giàu đất nước, trong những cửa hiệu buôn bán hay bất cứ khi 
nào con trông thấy một tòa nhà mới xây, hãy nhớ điều này con trai, chính những người công nhân bình thường như bố con đã làm 
những công việc đồ sộ đó! 
Đúng là người giám đốc có được những chiếc bàn làm việc sang trọng và quần áo sạch sẽ cả ngày; đúng là họ phác thảo ra những 
công trình và điều hành công việc. Nhưng để biến tất cả thành hiện thực chính là nhờ vào những người công nhân như bố con. Nếu 
những ông chủ ngưng làm việc trong một năm, bánh xe công nghiệp vẫn chuyển động dù có chậm lại, nhưng nếu thiếu những 
người như bố con, thì bánh xe ấy không chuyển động được nữa. 
Tôi đã cố ngăn dòng nước mắt chực trào ra vì xúc động khi bước vào phòng. Ánh mắt Bobby sáng lên, rồi đứa con trai bé bỏng bật 
dậy chạy đến ôm lấy tôi: “Con rất tự hào khi được làm con trai của bố vì bố là một trong những công nhân bình thường ấy, những 
người đã làm nên những công việc thật vĩ đại mà không ai biết được”                                                   
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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

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
Contact Marcia Boswell to place an ad today! 
mboswell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2246


