
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 11, 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: 
  06/28 - Ethan Lelinski - $25 
  06/30 - Marie Johnson - $25 
  07/02 - Dorothy Riel - $100 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of July 4, 2021 

 
 

 

Envelopes*    $12,971 
Offertory Plate    $    399 
Online Giving    $    180 
    Total Offerings    $13,550 
  *includes R&M, Energy, & Holy Days 
 
Fiscal YTD Offerings   $13,550 
Budgeted YTD Offerings   $13,660 
       (Deficit)/Surplus     $   (110) 
 
HOTROD donations in the 2021/2022 fiscal year will 
be used primarily to repair roof leaks in the gym, and 
between the narthex and Church. 
 

Roof Repairs Estimate   $150,000 
Fiscal YTD HOTROD Collections  $    2,122  
    (Deficit)/Surplus              ($147,878)   

July 12 - 6pm - Adoration 
July 13 - 7pm - Knights of Columbus Meeting 
July 14 - 3 and/or 6pm - Prayer Shawl Ministry 
              7pm - Neocatechumenal Bible Catechesis 
July 16 - 4pm - Logan/Poquette Wedding Rehearsal 
July 17 -  1pm - Logan/Poquette Wedding 
    7pm - Neocatechumenal Mass 
July 19 - 6pm - Adoration 
July 20 - 7pm - Finance 
July 21 - 6:30pm - Franklin Lioness Meeting 
              7pm - Neocatechumenal Bible Catechesis 
July 24 - 7pm - Neocatechumenal Mass 
July 26 - 6pm - Adoration 
July 27 - 7pm - Knights of Columbus Meeting 
July 28 - 7pm - Neocatechumenal Bible Catechesis 
July 29 - 7pm - Knights of Columbus District Meeting 
July 31 - 7pm - Neocatechumenal Mass 

For People In Need 
 

Donations For People In Need provide support to the  
St. Vincent de Paul Meal Program, St. Martin of Tours Food 
Pantry, inner city parishes, international relief services, and 
other charitable organizations.   
 

Collections in June totaled $1,995 and will be distributed to 
organizations in the third quarter. 
 

Thank you for making a difference by helping others through 
your generosity!!! 
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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 † Jan LaCombe - Family 
 10:30 am † Donald Acker & Bobby Blaser - Family 
Monday    † Virginia Haines - Mary Worley 
Tuesday  † Virginia Wojciechowski - Family  
Wednesday  † Joseph, Alice, & Grace Rupinski - 
   Family 
Thursday   † Joe Walkowski - Jude 
Friday  † Stanley Peternell - Family  
Saturday † James Carey - Family 
Next Sunday 
   8:30 am † All Parishioners Living and Dead  
 10:30 am † G. Donald Thompson - Joan Langenohl 
 

Observances  
Sunday:  15th Sunday in Ordinary Time 
Monday:   
Tuesday: St. Henry  
Wednesday: St. Kateri Tekakwitha, Virgin  
Thursday: St. Bonaventure, Bishop and  
          Doctor of the Church  
Friday:  Our Lady of Mount Carmel  
Saturday: BVM  
Next Sunday: 16th Sunday in Ordinary Time  
 

Readings  
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  
Monday: Ex 1:8-14, 22; Ps 124:1b-3, 4-6, 
  7-8; Mt 10:34-11:1                        
Tuesday: Ex 2:1-15a; Ps 69:3, 14, 30-31,  
  33-34; Mt 11:20-24                       
Wednesday: Ex 3:1-6, 9-12; Ps 103:1b-2, 3-4,  
  6-7; Mt 11:25-27               
Thursday:  Ex 3:13-20; Ps 105:1 and 5, 8-9, 
  24-25, 26-27; Mt 11:28-30                       
Friday:   Ex 11:10-12:14; Ps 116:12-13,  
  15 and 16bc, 17-18; Mt 12:1-8    
Saturday: Ex 12:37-42; Ps 136:1 and 23-24, 
  10-12, 13-15; Mt 12:14-21        
Next Sunday: Jer 23:1-6; Ps 23:1-3, 3-4, 5, 6; 
  Eph 2:13-18; Mk 6:30-34                

 Intentions, Observances, Readings  
Week of July 11, 2021 

Saturday, July 17th 
4:00pm -    Lector:  John Stolowski 
                 Ministers of Hospitality:  
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier 
  

Sunday, July 18th 
8:30 am -   Lector:  Mark Schlachter 
         Ministers of Hospitality: 
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz,  
              Ramona Bosch, Rick Chiapete, Dave & Cindy Flynn, 
              John & Michelle Robb 
 

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your  

prayers 
Mildred Perry 

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

Wedding Banns 
III 

Alejandra Joy Logan 
and 

Adam Christopher Poquette 



PAGE 4  ST .  MARTIN OF TOURS ·  FRAN KLI N,  WI  

Gospel Meditation ©LPi  
Maybe the work is best left to the professionals.  That’s how 
many people view the preaching of the Gospel.  That’s the 
stuff priests, religious, deacons, lay ministers, and other  
professional Church people do.  It has little to do with me.  
Well, that’s not really true.  The fact of the matter is  
preaching the Gospel has everything to do with you, with all 
of us who are baptized members of the Body of Christ.   
Nobody gets off the hook from that job.  The question is,  
however, how do we do it?  Well, there’s a safe way, which 
many choose, to preach the Gospel — and the risky way.  
The safe way pretty much keeps the Gospel in church and 
around like-minded people.  I say my prayers, go to Mass, 
contribute to the food pantry, tithe, and attend Bible Study.  
That pretty much covers the bases, right?  Wrong. 
 

The risky way is the more challenging way and for many, the 
“road less traveled.”  Imagine those first disciples going out 
and into people’s homes.  They must have had some amazing 
conversations with folks about God’s kingdom, changing their 
hearts, forgiving sins, and looking at the world differently.  
They must have met people who were hurting, exiled from 
their communities, neglected, lost, or living self-insulated lives 
in a society that served the rich and neglected the poor.  
While there were many who welcomed what they had to say 
and the conversations they had, there were others who no 
doubt rejected them and literally tossed them out on their 
ears!  The Gospel, while being a message of joy and hope, is 
not always received well by those who are very comfortable 
keeping things as they are.  
 

The risky way involves example and conversation.  We have 
to take the Gospel from church and carry it with us wherever 
we go.  What kinds of conversations do we have with others?  
We interact with those closest to us, in our work, social circles, 
institutions, corporations, politics, and beyond.   
Our conversations with others reveal a great deal about how 
we see things and what we consider important.  If we are  
really interested in seeing God’s vision for the world succeed, 
then we will talk about it.  It will become a part of our  
everyday conversation and find its way into our interactions 
with others.  How will we preserve the dignity of human life 
and encourage others to have a relationship with God?   
We must be the example, live value centered, virtuous lives, 
stand against injustice, combating racism, and learn ways to 
resolve conflicts without violence.  
 

If we are going to succeed going forward, we have to find a 
way to bring our prayer centered lives into the marketplace.   
Our conversations have to change.  Not everyone wants to 
hear what the Gospel has to say.  That’s a risk God asks us to 
take. 

Everyday Stewardship ©LPi -  
           Tracy Earl Welliver, MTS 
What We Carry from Town to Town 
In my experience, there are two kinds of people: the folks 
who kick off their shoes the second they walk through the 
door, and the ones who don’t. 
 

People can feel strongly about this on both sides.  The main 
thrust of the Shoes-Off Brigade seems to be this: we track a 
lot of weird stuff on the soles of our feet.  Little reminders of 
all the places we’ve been — whether it’s a private home or 
a public bathroom — cling to our shoes long after we leave. 
 

This same theory applies to our spiritual lives.  As human 
beings and as disciples, we visit a lot of figurative towns 
and pick up a lot of figurative dust.  Sinfulness.  Shame.  
Defeat.  Anger.  Fear. Doubt.  No matter how hard we try 
to keep free of it, these things have a way of attaching 
themselves to us, sometimes without us even noticing.   
We need to take a good look at what unhelpful and  
unconstructive baggage from our past we’re tracking into 
our present and future encounters.  
 

What is the “town” God is asking you to visit today in His 
name?  Is it a tough conversation with a friend, a brief  
witness to a stranger in the checkout line, a call to be  
present to someone in your family?  Before you go,  
remember, shake off the dust.  Don’t let a past  
disappointment constrain you.  Don’t allow yesterday’s  
failures or burdens to keep you from the joy of today’s  
witness, whatever form it might take. 

This week is the 3rd of 4 surveys. 
It takes just a minute. Tell us what is or isn’t working for 
your parish!  It will also help the 360 Degree Planning 

Committee in their mission. 
 

Text STMOT to 84576 or go to stmot.flocknote.com  
to participate. 

Live!  Click 
“Donate Now”  
on parish website  



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   I went to high school in Mankato, MN and our 
parish was St. Peter and Paul.  Of course every 
year June 29 was a big day for the parish.   
The parishioner who wrote this column before me, 
Mary Worley, had a brother who was a priest in 
our parish.  God does connect and unify us in  
surprising ways!  This excerpt from Pope Francis’ 
homily a year ago I think is very inspiring.  It is 
something I can share when I am uninspired! 
 

REFLECTION                                 
JUNE 29, 2021 

GIVE US THIS DAY – prayer book  
  All Joined in Prayer 

 

   [Peter and Paul were] very different individuals: 
Peter, a fisherman who spent his days amid boats 
and nets, and Paul, a learned Pharisee who taught 
in synagogues. When they went forth on mission, 
Peter spoke to Jews, and Paul to pagans. And 
when their paths crossed, they could argue      
heatedly, as Paul is unashamed to admit in one of 
his letters (cf. Gal 2:11). In short, they were two 
very different people, yet they saw one another 
as brothers, as happens in close-knit families 
where there may be frequent arguments but    
unfailing love. Yet the closeness that joined Peter 
and Paul did not come from natural inclinations, 
but from the Lord. He did not command us to like 
one another, but to love one another. He is the one 
who unites us, without making us all alike. He unites 
us in our differences. 

It is pointless, even tedious, for Christians to 
waste their time complaining about the world, 
about society, about everything that is not right. 
Complaints change nothing. Let us remember that 
complaining is the second door that closes us off 
from the Holy Spirit. . . . The first is narcissism, the 
second discouragement, the third pessimism.    
Narcissism makes you look at yourself constantly in 
a mirror; discouragement leads to complaining 
and pessimism to thinking everything is dark and 
bleak. These three attitudes close the door to the 
Holy Spirit. Those Christians did not cast blame; 
rather, they prayed. In that community, no one 
said: “If Peter had been more careful, we would 
not be in this situation.” No one. Humanly     
speaking, there were reasons to criticize Peter, but 
no one criticized him. They did not complain about 
Peter; they prayed for him. They did not talk 
about Peter behind his back; they talked to God. 

We today can ask: “Are we protecting our unity, 
our unity in the Church, with prayer? Are we   
praying for one another?” What would happen if 
we prayed more and complained less, if we had a 
more tranquil tongue? 

 

Pope Francis, Homily, June 29, 2020     

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.  Donations in June totaled 
$720. 
 

Thank you for your generous support of our pantry!!! 
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Pastoral Council 
The terms for two council members will be expiring and we still need 
one nomination.  If you are concerned with the state and direction of 
our parish and have a vision for our future, now is your chance to have 
your voice be heard and for you to make a difference.  Nomination 
form can be found on the parish website under Pastoral Council.   
We would like to have this filled when we resume meetings in August.  
If you have any questions call the parish office.  
 
Rummage Sale 
You can drop off your treasures before/after weekend masses starting 
September 11/12 through September 25/26.  We will be available 
from 3-5:30pm on Saturdays and 8am-1pm on Sundays.  The sale 
starts on September 30 through October 2 with hours from 8am-5pm, 
and October 3 from 8am-1pm. 

St. Joseph Parish Rummage Sale 
12130 W Center St, Wauwatosa 
Thursday, July 15, noon to 5; Friday, July 16, 9am to 5pm 
Saturday, July 16, 9am to 2pm 
$6 Bag Day/Make a Deal Day on Saturday 
Huge amount of bikes, kids toys and clothes, jewelry, books, furniture, 
flat screen TVs, new items, framed art, and more  
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Lời Chúa:    Mc 6: 7-13   
    
    Khi sai đi “từng hai người một “, Chúa Giêsu mong các ông hợp tác và liên 
đới với nhau, khích lệ và bàn hỏi nhau khi gặp khó khăn “Hai người có giá trị 
hơn một, nếu họ ngã, người này đỡ người kia dậy” (Gv 4,9). Hai người làm 
việc chung, nâng đỡ nhau biểu lộ tình yêu thương nhau như một dấu chỉ đặc 
trưng của môn đệ của Chúa (x. Ga 13,35). Dấu chỉ này là một chứng từ sống 
động và lôi cuốn người khác. 
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2 đã nói: “Giáo hội ngày nay cần 
những chứng nhân hơn là những thày dạy”. Chúng ta rao giảng Tin Mừng 
nhưng không phải rao giảng bằng lý thuyết trên đầu môi chót lưỡi, mà bằng 
chứng tá cuộc sống cách cụ thể. Một nguyên tắc giản đơn nhưng rất căn bản 
của việc truyền giáo, đó là chúng ta không thể công bố Tin Mừng, công bố về 
tình yêu của Thiên Chúa nếu tâm hồn chúng ta cằn cỗi và thiếu vắng tình yêu. 
Để có thể lấp đầy tình yêu nơi tâm hồn mình, chúng ta phải biết cách làm cho 
con người chúng ta trở nên trống rỗng, phải biết tự hư vô hóa chính mình. 
Đây là điều kiện căn bản của việc thực thi sứ mệnh truyền giáo mà Chúa 
Giêsu nói đến hôm nay: sống tinh thần nghèo khó cách triệt để. Đồng thời, ta 
phải gắn bó mật thiết với Chúa, phó thác mọi sự cho Chúa, phải có tình liên 
đới và nhất là phải biết cảm thương anh chị em đồng loại.  
 
 

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

Các ngày lễ trong Tháng 7 
 
1. Thứ Năm ngày 22 tháng 7: Thánh Maria Madalena – Lễ Nhớ 
2. Chúa Nhật ngày 25 tháng 7: Parent’s Day – Ngày cầu cho cha mẹ 
3. Thứ Hai ngày 26 tháng 7: Thánh Gioakim & Anna – Lễ Nhớ 
4. Thứ Năm ngày 29 tháng 7: Thánh Matta – Lễ Nhớ 
5. 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 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 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XVII Thường Niên - B 

Ngày 25 tháng 7 năm 2021 (Xanh) 
 

Giúp Lễ Nhóm:  Mai. Khôi, Kiên    
 

Đọc Lời Chúa:   Anh Công,  
   chị Phạm Quỳnh 
 

Lời Nguyện:  Chị Lê Oanh  
 

Dâng Lễ vật:  G/đ anh Hiệp chị Hạnh  
 

Thừa Tác Viên TT:  Anh Công, chị Cúc   

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 Giáo Hội:  Các giám 
mục Ba Lan khẳng định: 
Phá thai không thể được 
xem là dịch vụ y tế thiết yếu 
 
    Bằng những từ ngữ mạnh 
mẽ, các giám mục Ba Lan 
phản đối dự thảo Nghị quyết 
của Nghị viện châu Âu về 
tình trạng sức khỏe và các 
quyền về sinh sản và tình dục 
ở châu Âu., trong đó xem phá 
thai là quyền của con người. 
Các ngài nói rằng dự thảo 
phân biệt đối xử cách bất 
công đối với trẻ em chưa 
được sinh ra. 
Hồng Thuỷ - Vatican News, 
ngày 1 tháng 7 năm 2021 trong 
Chương Chình Việt Ngữ –Tin 
Tức Vatican 
    Nghị quyết có tên ‘Matić Report’, được gọi theo tên Nghị sĩ Predrag Fred Matić của Croatia, xem phá thai là một “dịch vụ 
y tế thiết yếu” và “quyền của con người”. Hồi tuần trước, Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (COMECE) 
chỉ ra rằng tài liệu này là "một chiều", phủ nhận "quyền cơ bản về sự phản đối của lương tâm" và vi phạm nguyên tắc phụ 
đới của Liên minh châu Âu. Quan điểm này sau đó đã được một số giám mục châu Âu lặp lại. 
Phá thai là sự phân biệt đối xử bất công nhất 
    Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki của giáo phận Poznań, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng đã lên tiếng 
chỉ trích mạnh mẽ: “Phá thai luôn vi phạm quyền sống cơ bản của con người và càng đáng ghê tởm hơn vì nó ảnh hưởng đến 
sự sống của những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Do đó, đó là biểu hiện của sự phân biệt đối xử bất công nhất.” 
Ngài kêu gọi tất cả các thành viên của Nghị viện châu Âu bỏ phiếu chống lại đề xuất này và nhấn mạnh rằng không thể 
thương lượng về các quyền cơ bản của con người và các giá trị không thể thương lượng”. 
Không có "quyền phá thai" 
    Chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan cũng kêu gọi sự chú ý đến “thông tin sai lệch” trong văn kiện dự thảo khi nó nói về 
“quyền sinh sản và tình dục”, bao gồm cả việc phá thai, như là quyền cơ bản của con người và đòi buộc các quốc gia phải 
thực hiện chúng. Ngài nói rằng, trên thực tế, "không có tài liệu quốc tế nào về quyền con người", kể cả những tài liệu được 
tác giả của nghị quyết trích dẫn, đề cập đến sự tồn tại của "quyền phá thai". Ngược lại, những quy định quốc tế này đảm bảo 
quyền chung sống chống lại quyền giết người. "Các hiệp ước của Liên minh Châu Âu xác nhận nguyên tắc này về phẩm giá 
bất khả xâm phạm của mỗi người, quyền được sống…”. 
    Do đó, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan nhắc lại mối quan tâm và lo lắng của Giáo hội về khả năng phá thai 
có thể trở thành một “nhân quyền”: "Chỉ riêng việc hợp pháp hóa phá thai đã làm biến dạng sâu sắc đời sống xã hội thì nếu 
nó được xem là một 'dịch vụ y tế thiết yếu’ thì sẽ thế nào”. 
 
Tin Giáo Hội:  Các Giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh tổng thống tặng vắc-xin cho các nước nghèo 
 
    Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ; và Đức cha David Malloy, 
Chủ tịch Uỷ ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hoà bình quốc tế, hoan nghênh cam kết tặng 500 triệu liều vắc-xin của 
tổng thống Biden cho các nước có thu nhập thấp. 
Ngọc Yến - Vatican News, ngày 1 tháng 7 năm 2021 trong Chương Chình Việt Ngữ –Tin Tức Vatican 
    Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục, liên quan đến việc tặng vắc-xin cho các nước 
nghèo của chính phủ Hoa Kỳ, hai Đức cha viết: “Trong lúc các nhà lãnh đạo thế giới đang cùng nhau làm việc để giúp chấm 
dứt đại dịch này, chúng tôi biết ơn sự lãnh đạo của tổng thống Biden trong việc trợ giúp người nghèo và những người dễ bị 
tổn thương nhất khắp nơi trên thế giới, những người ở trong tình trạng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất”. 
    Theo hai Đức cha, cử chỉ liên đới toàn cầu này đã kịp thời đáp ứng cho các khu vực đang cần nhất, đặc biệt là châu Phi và 
Nam Á. 
    Trong tuyên bố, đại diện Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez và Đức cha David Malloy đã nhắc lại 
những lời của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Phục Sinh 2021, khi ngài nói về đại dịch: “Vắc-xin đóng vai trò là công cụ thiết 
yếu trong cuộc chiến này. Trong tinh thần của một chủ nghĩa ‘quốc tế hoá vắc-xin’, tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế 
chung tay để giải quyết tình trạng chậm trễ trong việc phân phối vắc-xin và khuyến khích sự chia sẻ, đặc biệt cho các quốc 
gia nghèo nhất”. 
    Kết thúc tuyên bố, hai Đức cha khuyến khích chính quyền tiếp tục cộng tác với các cơ sở y tế Công giáo và các cơ sở y tế 
khác trên thế giới, để tạo điều kiện và tăng cường phân phối vắc-xin. (CSR_4585_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

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


