
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. 

JULY 4, 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: 
  06/21 - Lisa Duller - $100 
  06/23 - Joan Thompson - $25 
  06/25 - Irene Turowski - $25 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of June 27, 2021 

 
 

 

       Weekly         Weekly          YTD   YTD 
      Income          Budget         Actuals        Budget 
Envelope             $     9,187     $   12,610     $600,016     $665,000 
R/M/Energy   $        412     $        423     $ 28,919      $ 30,060 
Total     $     9,599     $   13,033     $628,935     $695,060 
 

HOTROD   $     2,335     $     2,078     $ 184,014    $  99,990 
Those in Need    $        376                          $   25,459            

July 5 - Independence Day observed - office closed 
July 12 - 6pm - Adoration 
July 13 - 7pm - Knights of Columbus Meeting 
July 14 - 3 and/or 6pm - Prayer Shawl Ministry 
July 16 - 4pm - Logan/Poquette Wedding Rehearsal 
July 17 -  1pm - Logan/Poquette Wedding 
July 19 - 6pm - Adoration 
July 20 - 7pm - Finance 
July 21 - 6:30pm - Franklin Lioness Meeting 
July 26 - 6pm - Adoration 
July 27 - 7pm - Knights of Columbus Meeting 

Everyday Stewardship ©LPi -  Tracy Earl Welliver, MTS 
The Prophecy of You and Me 
Prophet.  There’s a heaviness to this word.  It’s weighted with  
meaning.  We think of prophets and think of Charlton Heston with 
wild hair and a booming voice, reaching out his hand to work  
wonders of nature by the grace of God.  We think of prophets and 
we think of ancient Biblical history — someone far away, so  
removed from our everyday life.  A prophet is someone who knows 
something we don’t. 
 

When I let you in on this secret, it might scare you at first: in a way, 
God is calling you to be a prophet.  He is calling me.  He is calling 
anyone who hears the truth of the Gospel.  However, there is no 
need for the megaphone and wild locusts.  This prophet gig might 
not be what you’re thinking.  
 

What does a prophet do?  He hears and testifies to the truth, even 
when it’s uncomfortable, it’s unpopular, it results in, as Paul says, 
“weaknesses, insults, hardships, persecutions and constraints.”  
A prophet doesn’t have to be smart or rich or ordained; heck, he 
doesn’t even have to be particularly willing.  
 

All a prophet has to do is listen to the truth.  The truth we receive 
from Christ, through the Gospel and the sacraments, is a mighty 
gift.  But it is a gift we are not meant to simply keep for ourselves. 
In possessing it, we are compelled to also pass it on, share it, let the 
Spirit set us on our feet. 
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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 † William Serchen -  
   Robert & Pegge Bellamy 
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead 
Monday    † Virginia Wojciechowski - Family  
Tuesday  † Stanley Peternell - Family  
Wednesday     Ann Marie Wick -  
   Chiapete Family  
Thursday   † Marge Fucile - Theys Family  
Friday  † Carol Holterman -  
    Thomas Raimann & Michelle Dwyer 
Saturday † All Parishioners Living and Dead  
Next Sunday 
   8:30 am † Jan LaCombe - Family 
 10:30 am † Donald Acker & Bobby Blaser - Family 
 

Observances  
Sunday:  14th Sunday in Ordinary Time 
  Independence Day 
Monday: St. Anthony Zaccaria, Priest;  
  St. Elizabeth of Portugal    
Tuesday: St. Maria Goretti,  
   Virgin and Martyr  
Wednesday:  
Thursday:  
Friday:  St. Augustine Zhao Rong,  
       Priest, and Companions, Martyrs  
Saturday: BVM 
Next Sunday: 15th Sunday in Ordinary Time  
 

Readings  
Sunday:  Ez 2:2-5; Ps 123:1-2, 2, 3-4;  
  2 Cor 12:7-10; Mk 6:1-6a  
Monday: Gn 28:10-22a; Ps 91:1-2, 3-4,  
  14-15 ab; Mt 9:18-26                       
Tuesday: Gn 32:23-33; Ps 17:1b, 2-3,  
  6-7ab, 8b and 15; Mt 9:32-38                      
Wednesday: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a;  
  Ps 33:2-3, 10-11, 18-19;  
  Mt 10:1-7              
Thursday:  Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5;  
  Ps 105:16-17, 18-19, 20-21;  
  Mt 10:7-15                      
Friday:   Gn 46:1-7, 28-30; Ps 37:3-4,  
  18-19, 27-28, 39-40; Mt 10:16-23   
Saturday: Gn 49:29-32; 50:15-26a;  
  Ps 105:1-2, 3-4, 6-7; Mt 10:24-33       
Next Sunday: Am 7:12-15; Ps 85:9-10, 11-12,  
  13-14; Eph 1:3-14 or 1:3-10;  
  Mk 6:7-13                

 Intentions, Observances, Readings  
Week of July 4, 2021 

Saturday, July 10th 
4:00pm -    Lector:  Michele Liederbach 
                 Ministers of Hospitality:  
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier 
  

Sunday, July 11th 
8:30 am -   Lector:  Pam Ostrowski 
         Ministers of Hospitality: 
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz,  
              Ramona Bosch, Rick Chiapete, Dave & Cindy Flynn, 
              John & Michelle Robb 
 

10:30 am - Lector:  Rosemary Karnowski 
         Ministers of Hospitality: 
              Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring 

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!!! 

Sanctuary Lamp Intentions  
You can sponsor a sanctuary lamp, $40 for one 
month with your intention.    
 

    July - Herb Herfurth from family  

Baptisms  
June 27, 2021 

  Charlotte Joyce Salinas 

Wedding Banns 
I & II 

Alejandra Joy Logan 
and 

Adam Christopher Poquette 
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Live!  Click 
Donate Now 
on parish 
website  

Budget for Fiscal Year ending  
June 30, 2021-22 
Though the 2021 fiscal year results are not complete,  
weekly contributions through April were $56,141 short of 
the budget.  Total revenue was actually over the budget but 
only due to the PPP Loan forgiveness of $67,667  
recognized for 2021.  Accordingly, for the 2021-22  
budget, the declining trend in revenue was used to budget 
for this year.  In addition, the 2021-22 does not reflect any 
projected revenue for the Grand March, egg roll sales and 
other fundraisers because we are not sure when or if these 
events will be able to held again.  
 

We are continuing to contract our maintenance services to 
IEM.  They continue to provide effective service to us. During 
this year, contracted services were over budget by $13,972 
due to extra cleaning service for COVID 19. 
 

Even though we no longer have the school, we still incur the 
fixed costs related to the school buildings.  These costs are 
budgeted for $30,900 for next year vs. $37,090 last year.  
Our vision for the long term use of the school facilities is  
being addressed by the 360 Degree Committee. 
 
 

Religious education programs remain largely unchanged. 
However, we need to reverse the continuing decline in  
participation as we recover from COVID restrictions. 
 

Julie Baker, our new accountant, is doing a great job having 
replaced Freda Barkley who resigned the end of last year.  
In past years, we pared back staff due to the strain of 
funding the school subsidy.  Long term we will need to add 
more staff, an issue being addressed by the 360 Degree  
Committee.    
 

As for capital projects, the current budget does not include 
anything for capital expenses.  Due to the age of some of 
our facilities, we continue to incur substantial costs  
addressed as they arise.  This year, HOTROD contributions 
are $168,418 through April, or $86,048 over budget 
(which offsets some of the shortfall in ordinary revenue  
discussed above).  Due to your generosity, Phase I of the 
parking lot repaving project is paid off.  In addition, we 
incurred roof repairs to the school building of $49,950,  
replaced a snow blower and lawn mower and other  
building repairs that cost a total of $21,925.  These costs 
were also funded by the HOTROD Fund. 
 

We are presently experiencing leaks in the gym and  
between the narthex and Church.  Based on a roof  
inspection received this week repairs could be as much as 
$145,000 to $150,000 including repairs to the upper  
façade of the narthex.  Accordingly, HOTROD funds  
received next year will be used for the roof and Phase II of 
the parking lot will have to wait until this is completed.  If 
the roof repairs are not addressed now we could  
experience structural and interior repairs which would far 
exceed that amount.  
 

Thanks for everyone’s continued support.  If you have any 
questions, please contact me, or a member of the Finance or 
Pastoral Council.  
 

John K  Howard CPA, Chmn- Finance Council 



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   Happy Independence Day!  St. Thomas More 
promoted the progression from monarchy to  
democracy.  We continue that experiment.  The 
guidance of Christ is part of this transition.  This is 
a favorite saint of Fr. Terry’s.  Watch the movie of 
his life; A Man for All Seasons (1966). 
 

REFLECTION                                 
JUNE 22, 2021 

GIVE US THIS DAY – prayer book  
  God’s Grace Shall Give Me Strength 
How narrow the gate . . . that leads to life. 

   I cannot, therefore, mistrust the grace of God. 
Either He shall keep the king in that gracious 
frame of mind to continue to do me no harm, or 
else, if it be His pleasure that for my other sins I 
suffer in this case as I shall not deserve, then His 
grace shall give me the strength to bear it       
patiently, and perhaps even gladly. 

By the merits of His bitter passion joined to mine 
and far surpassing in merit for me all that I can 
suffer myself, His bounteous goodness shall release 
me from the pains of purgatory and shall increase 
my reward in heaven besides. 

I will not mistrust Him, Meg, though I shall feel 
myself weakening and on the verge of being 
overcome with fear.  I shall remember how Saint 
Peter at a blast of wind began to sink because of 
his lack of faith, and I shall do as he did: call upon 
Christ and pray to Him for help.  And then I trust 
He shall place His holy hand on me and in the 
stormy seas hold me up from drowning. 

And if He permits me to play Saint Peter further 
and to fall to the ground and to swear and      
forswear, may God our Lord in his tender mercy 
keep me from [ever denying Him]!  Still, if this 
should happen, afterward I trust that in His  
goodness He will look on me with pity as He did 
upon Saint Peter, and make me stand up again 
and confess the truth of my conscience afresh and 
endure here the shame and harm of my own fault. 

And finally, Margaret, I know this well: that 
[barring some fault of my own] He will not let me 
be lost.  I shall, therefore, with good hope commit 
myself wholly to Him.  And if He permits me to 
perish for my faults, then I shall serve as praise for 
His justice.  But in good faith, Meg, I trust that His 
tender pity shall keep my poor soul safe and 
make me commend His mercy. 

 

   St. Thomas More, letter from prison to his daughter 
   Sir Thomas More (1478–1535) refused to 

acknowledge the annulment of Henry VIII’s marriage 
to Catherine of Aragon and was executed for treason. 

On his execution, he was reported to have said:  
“I die the King’s good servant, but God’s first.”  

Pope Pius XI canonized More as a martyr in 1935.  

Gospel Meditation ©LPi  
It’s all so ordinary we can easily miss it.  The seagulls hunting and 
diving for mollusks at the beach offer a display of determination and 
precision as they gather their food for the day.  It’s simply what these 
creatures do.  Yet, there’s a magical artfulness and skill to their work 
that speaks volumes about the One who breathed life into their being. 
This is pretty much the way it is with God’s presence.  God comes in 
common ways through common things and ordinary people.  Sadly, we 
are so engulfed in our little worlds of order and ideas to notice the 
beauty and wonder of it all.  Many have numbed themselves to the 
Divine spark at the essence of all life because that’s just the way it is. 
What’s so special about it?  A sunset is a sunset and a seagull is a  
seagull.  That’s precisely what they thought about Jesus too.  After all, 
isn’t he just the carpenter’s son?  What merit can his words possibly 
have? 
. 

If we’re looking for God to come in an event that is so dramatic and 
intense it knocks our socks off, then think again.  When pondering 
God’s relationship with His people and God’s action in our lives, we 
have to go back to the stable and the recurring, creative, unending 
power of God’s presence.  It was a quiet, run of the mill kind of night. 
There was nothing spectacular or extraordinary.  To the naked eye,  
a woman gave birth to a child and there wasn’t anything  
extraordinary to see.  We have a hard time understanding God’s  
ordinary-ness.  Jesus grew up in an ordinary town, had neighbors and 
did normal human things.  Perhaps that’s why we don’t always like the 
Gospel.  It doesn’t dazzle us with extraordinary things but simply  
challenges us to take a different look at our ordinary stuff.  That 
makes us uncomfortable.  We prefer things as they are.  Our lack of 
faith can even cause us to take offense at what Jesus says and does, 
dismissing it as folly. 
 

God’s life-giving presence continues to sustain that seagull in flight and 
keep all things in being regardless of whether we have the faith to see 
and understand this.  Our personal agendas, preconceived ideas,  
misconceptions, and expectations can often cause us to be hardened 
and blinded to what God is doing or desiring to do.  While God  
continues to do what he has done for all eternity, faith is needed for 
God’s presence to bear fruit.  The blinders we wear and expectations 
we bring to life can often prevent us from seeing graced moments that 
radiate with God’s graceful presence.  They also prevent God’s  
transforming, healing, and hope filled vision for our world from being  
realized.  Without faith, God won’t be able to do much for us either.  

This week we ask you complete the 2nd of 4 surveys. 
It takes just a minute.  Tell us what is or isn’t  

working for your parish! 
Text STMOT to 84576 or go to stmot.flocknote.com to be participate. 
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Joan Hansen; Judith Zebrowski;   
Stephen IV, Kayhla, & Stephen V Jesmok; 

Paul & Mary Ellen Lukezich; 
Mark & Barbara Koch; Jill Mach 
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Lời Chúa:    Mc 6: 1-6    
    Cao ngạo khiến con người đánh mất Thiên Chúa, đánh mất đồng loại và đánh 
mất chính mình. 
    Sự cao ngạo không bao giờ có lối dẫn người ta đến gặp Thiên Chúa. Đó là một 
nguyên tắc đã trở thành kinh nghiệm ngàn đời, không phải của riêng ai, nhưng là 
của cả nhân loại. 
    Cao ngạo làm người ta xa Chúa đã vậy, nó còn có thể giết chết sự sống con 
người. Tất nhiên không phải sự sống thể lý, nhưng là những giá trị thánh thiêng, 
những giá trị làm nên sự quý báu, làm nên ý nghĩa của cuộc đời, của mỗi người 
nói riêng và cả nhân loại nói chung. Chẳng hạn: 
    * Niềm tin (chưa phải là đức tin của người Kitô giáo). Đó có thể là lòng tin 
tưởng giữa người với người bị đánh mất. Đó cũng có thể là lòng tin giữa con 
người với đấng thượng đế nào đó mà con người đặt niềm tin vào, nay bị đánh mất 
bởi cao ngạo. 
    * Hay như đức tin của những anh chị em Kitô giáo. Đó là lòng tín thác tuyệt 
đối mà họ đặt nơi Thiên Chúa vô biên, Đấng luôn yêu thương và quang phòng 
săn sóc mọi loài, mọi người. Đức tin làm nên giá trị vĩnh cửu của đời người. 
Nhưng vì cao ngạo, con người có thể hoàn toàn đánh mất đức tin. 
    * Hay chí ít là những giá trị thường hằng của đời sống như: tình yêu, lòng kho-
an dung, sự tha thứ, thái độ siêu thoát đối với của cải, lòng tự chủ đối với bản 
năng quyền lực… cũng bị đánh mất do cao ngạo.  
    Đó là những giá trị làm nên những mối tương quan tương quan sâu đậm trong 
mỗi tâm hồn con người. Để gìn giữ những giá trị vô cùng ấy, ta cần loại trừ mọi 
thứ cao ngạo trong đời mình. Bởi mối nguy hiểm do cao ngạo là mối nguy hiểm 
lớn. Nó làm ta đánh mất Thiên Chúa, đánh mất cả đồng loại quanh ta.   
 

                     Trích suy niệm của Lm  GB Nguyễn Mạnh Hùng 
 
 

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

Các ngày lễ trong Tháng 7 
 

1. Chúa Nhật ngày 4 tháng 7: Independence Day – Cầu nguyên cho nước Mỹ 
2. Thứ Năm ngày 22 tháng 7: Thánh Maria Madalena – Lễ Nhớ 
3. Chúa Nhật ngày 25 tháng 7: Parent’s Day – Ngày cầu cho cha mẹ 
4. Thứ Hai ngày 26 tháng 7: Thánh Gioakim & Anna – Lễ Nhớ 
5. Thứ Năm ngày 29 tháng 7: Thánh Matta – Lễ Nhớ 
6. Thứ Bảy ngày 31 tháng 7: Thánh Inhaxio Loyola – Lễ Nhớ       

Ý cầu nguyện tháng 7 của ĐTC 
 

Chúng ta cầu nguyện rằng, trong những 
tình huống xung đột về xã hội, kinh tế 
và chính trị, chúng ta có thể trở thành 
những kiến trúc sư can đảm và nhiệt 
huyết của đối thoại và tình bạn.  

 

Chúa Nhật XIV Thường Niên - B 
Ngày 4 tháng 7 năm 2021 (Xanh) 

Independence Day  
 

Giúp Lễ Nhóm:  Paul, Mark, Sydney 
 

Đọc Lời Chúa: Chị Yến, chị Vũ Lan 
 

Lời Nguyện:  Chị Khanh  
 

Dâng Lễ vật: G/đ anh Quý chị Oanh 
 

Thừa Tác Viên TT:  Anh Sơn, chị Trang 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XV Thường Niên - B 

Ngày 11 tháng 7 năm 2021 (Xanh) 
 

Giúp Lễ Nhóm:   Eden, Kimty, Adam, 
        Anthony  
 

Đọc Lời Chúa: Chị Lan, chị Mỹ Trang 
 

Lời Nguyện: Chị Thanh Sơn   
 

Dâng Lễ vật: G/đ anh Hiệp chị Thanh 
 

Thừa Tác Viên TT:  Anh Tâm, chị Sơn 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XVI Thường Niên - B 

Ngày 18 tháng 7 năm 2021 (Xanh) 
 

Giúp Lễ Nhóm:  Khang, Dân, Ivy  
 

Đọc Lời Chúa:  Chị Lê Lan, anh Tạ Huy 
 

Lời Nguyện:  Chị Huyền Trang 
 

Dâng Lễ vật: G/đ anh Hiệp chị Thúy 
 

Thừa Tác Viên TT:  Chị Khanh, chị Hồng 

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 



Suy niệmTin Mừng hôm nay : Bởi đâu ông ta được như thế?  
 

1/ Ngạc nhiên 
Tại quê nhà, khi nghe Đức Giê-su giảng dạy, nhiều người rất đỗi ngạc nhiên ; ngặc nhiên đến độ họ nêu ra một loạt năm câu hỏi : 
Bởi đâu ông ta được như thế? 
Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? 
Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 
Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? 
Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? (c. 2-3) 
Sự ngạc nhiên của họ đến từ sự tương phản : một đàng là sự khôn ngoan và hành động thần linh của Đức Giê-su, một đàng là « cái biết chắc 
chắn » của họ về Người. Và sự tương phản này làm cho họ vấp ngã, thay vì dẫn họ đến lòng tin. Đối với Đức Giê-su, đó là điều thường xẩy ra 
với một ngôn sứ : 
Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi. (c. 4) 
Qua câu nói trên, Đức Giê-su đồng hóa mình với một ngôn sứ và đón nhận thân phận của một ngôn sứ ; và trong mặc khải Cựu Ước, hình ảnh 
tiêu biểu và cũng là điểm tới của mọi ngôn sứ là thân phận của Người Tôi Tớ Đau Khổ (x. Is 52-53). Nhưng điều này cũng làm cho Người 
ngạc nhiên : 
Người lấy làm lạ, vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. (c. 6) 
Như thế, bản văn Tin Mừng của chúng ta mở đầu bằng sự kiện người ta « ngạc nhiên » về Đức Giê-su (c. 2) và kết thúc với sự kiện Đức       
Giê-su « ngạc nhiên » về lựa chọn không tin của họ (c. 6). Họ không tin, nên Người không làm được gì cho họ ; bởi vì, Người cần lòng tin của 
từng người để có thể nói : « lòng tin của con đã cứu con », và Người bỏ mặc họ để đi đến các làng chung quanh. Nhưng thực ra, họ đã « bỏ 
mặc » Đức Giê-su trước, khi lựa chọn không tin. 
 

2/ Lựa chọn không tin 
Vấn đề của người Do thái xưa dường như cũng là vấn đề của con người hôm nay, và có thể của chính chúng ta nữa, khi đối diện với ngôi vị 
của Đức Giê-su. Thật vậy, ngày nay, qua các phương pháp nghiên cứu sử học, đúng nghĩa hay giả mạo, người ta tự cho mình biết nhiều hơn và 
khách quan hơn về con người Đức Giêsu Nazareth, về tôn giáo của dân tộc Ngài, về bối cảnh văn hóa, xã hội và chính trị thời đại của Ngài. 
Người ta thán phục về nhân cách độc nhất vô nhị của Ngài. Có người cho Ngài là một nhà cải cách về tôn giáo, người khác về luân lý, người 
khác về xã hội, người khác cho Ngài là người duy lý, duy nhân bản,… Tuy nhiên, người ta không thể chấp nhận niềm tin rằng Ngài là Con 
Thiên Chúa, là Ngôi Lời Nhập Thể, là “Bánh từ trời xuống”. Khó khăn trong việc tin Đức Giê-su Nazareth, con của ông Giuse và bà Maria, là 
Con Thiên Chúa, là “Bánh từ trời xuống”, cũng chính là khó khăn khi chúng ta tin nơi Thiên Chúa, khởi từ thiên nhiên, lịch sử và những biến 
cố mà chúng ta đã trải qua. 
Trong Tin Mừng theo thánh Gio-an, Đức Giê-su nói: “Không ai có thể đến với tôi, nếu Chúa Cha đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,   
43-46). Như thế, người ta không thể tin vào Đức Giê-su nếu không tin vào Thiên Chúa; và Đức Giê-su còn nói: “Không ai đến được với Cha 
mà không qua Thầy” (Ga 16, 6). Bởi vì, Chúa Cha và Chúa con là một: “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên 
Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1, 18). Như thế, người ta phải tin Thiên Chúa, 
thuộc về Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa dẫn đưa, mới để có thể đến với Đức Giê-su. Điều tiên quyết, để tin Đức Giê-su, là chúng ta phải có 
lòng ước ao Thiên Chúa và quảng đại sống theo lòng ước ao này, bởi vì lòng ước ao này sẽ tìm được và chỉ tìm được lời đáp nơi Đức Giê-su 
Ki-tô, Con Thiên Chúa mà thôi. Nhưng làm thế nào lại không thể không ước ao Thiên Chúa được, vì con người được dựng nên theo hình ảnh 
của Thiên Chúa. Con người ước ao Thiên Chúa, dù ý thức hay không ý thức. Đây chính là lí do tận cùng của sự kiện Đức Giê-su lấy làm lạ vì 
người Do thái không tin, vì loài người không tin, vì chúng ta không tin. 
Vì thế, Đức Giê-su cũng sẽ ngạc nhiên về lựa chọn không tin của con người hôm nay, và có khi của chính chúng ta nữa. Khi đó, Ngài không 
thể làm gì lạ lùng cho chúng ta được ; hay đúng hơn Ngài đã làm tất cả, làm cho đến tận cùng nơi bí tích Thánh Thể và mầu nhiệm Vượt Qua, 
nhưng con người không đón nhận, con người « bỏ mặc ». Và vì không có lòng tin, chúng ta sẽ bị bỏ mặc : bỏ mặc cho sự nghi ngờ chết chóc, 
cho vô nghĩa, cho hỗn mang, cho thú tính, cho lòng ghen tị, cho lòng ham muốn, cho bạo lực, cho sự dữ, cho bóng tối và cho sự chết. 
 

3/ Ơn huệ đức tin 
Chúng ta phải nhìn nhận rằng, những người cùng thời với Đức Giê-su, và nhất là những người cùng quê quán với Ngài có thật nhiều ơn phúc, 
mà chúng ta không có : ơn phúc được thấy Đức Giê-su tận mắt ; ơn phúc được nghe Ngài giảng với sự khôn ngoan và chứng kiến hoặc nghe 
người ta kể lại những điều lạ lùng Ngài làm ; như bài Tin Mừng kể lại cho chúng ta : « Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội 
đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông 
ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? » Và những người cùng quê quán với Đức Giê-su, còn được ơn phúc biết thật rõ về Đức      
Giê-su, như bài Tin Mừng kể lại : « Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và         
Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? » 
Chắc chắc có những lúc chúng ta ước ao có được những ơn phúc như thế : thấy tận mắt, nghe trực tiếp và biết thật rõ về Đức Giê-su, vì chúng 
ta thường nghĩ rằng, với những ơn phúc như thế sẽ dễ dàng tin Ngài là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể. Nhưng 
Lời Chúa trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, kể lại điều hoàn toàn ngược lại : những người thấy tận mắt, nghe trực tiếp và biết thật rõ về 
Đức Giê-su, lại vấp ngã không tin, đến độ Đức Giê-su lấy làm lạ ; và vì không tin, nên Ngài không thể làm những điều lạ lùng cho họ. 
Tại sao lại như vậy ? Điều người ta phải tin, tin Đức Giê-su là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, thì vượt xa tất 
những gì người ta thấy, nghe và biết : chúng ta chỉ có thể trao ban lòng tin và được mời gọi đích thân cảm nếm mà thôi. Tin Đức Giê-su Ki-tô 
là ơn phúc lớn nhất Chúa ban cho các môn đệ, cho Giáo Hội và ngang qua Giáo Hội, cho từng người chúng ta hôm nay, dù chúng ta không có 
những ơn phúc của những người đồng hương với Đức Giê-su. 
 

*  *  * 
 

Và chúng ta được mời gọi mở lòng mình ra, mở cuộc đời của chúng ta ra, mở từng ngày sống của chúng ta ra, để đón nhận Đức Giê-su là 
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chính khi đó, chúng ta sẽ cảm nếm được ngôi vị thần linh của Chúa, và Người sẽ làm cho mỗi người chúng 
ta, cho Gia Đình chúng ta và cho Cộng Đoàn chúng ta những điều lạ lùng. 
Xin cho chúng ta mỗi ngày biết nhận ra ơn phúc đức tin Chúa ban và quảng đại đón nhận và sống đức tin, để Chúa làm cho chúng ta những 
điều lạ lùng mỗi ngày : đó là mầu nhiệm Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa mà chúng ta cử hành mỗi ngày trong Thánh Lễ, có sức mạnh 
giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của ma quỉ, và những điều xấu xa thuộc về ma quỉ, để làm cho chúng ta hiệp nhất trong tình thương với 
Chúa và với nhau, với những người còn sống cũng như với những người đã qua đời hôm nay và mãi mãi. 
 

                                                           Trích bài  suy niệm của Lm. Giuese Nguyễn Văn Lộc 
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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® 
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Franklin, WI 53132 
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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


