
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 18, 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: 
  07/07 - Joe & Sue Dorlack - $25 
  07/09 - Claire Boyer - $25   

Parish Stewardship of Treasure  
Week of July 11, 2021 

"What return shall we make to the Lord  
for all God's goodness to us?" 

 
 

 

Envelopes*    $ 12,730.45 
Offertory Plate    $      519.00 
Online Giving    $      305.00 
    Total Offerings    $ 13,554.45 
  *includes R&M, Energy, & Holy Days 
 

Fiscal YTD Offerings   $ 27,104.45 
Budgeted YTD Offerings   $ 27,320.00 
       (Deficit)/Surplus                                       ($215.55) 
 

HOTROD donations in the 2021/2022 fiscal year will 
be used to repair roof leaks in these areas: 
 

Narthex Re-Roof Proposal  $  57,000.00 
Gym/Hallway Re-Roof Proposal  $107,000.00 
    Total Roof Repairs Proposal  $164,000.00 
 

Fiscal YTD HOTROD Collections  $    3,828.00  

July 19 - 6pm - Adoration 
July 21 - 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 

This is the 4th and last week of the current survey. 
The response has been from a small percentage of 
those who open the weekly message but there have 

been many honest comments.  
 

Text STMOT to 84576 or go to stmot.flocknote.com  
to participate. 
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Bill Blaser; Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Gloria Dominiak; Pat Friedewald;  
Jan Grant; Joseph Heil; Nick Ioder; Greg Kaczmarek; Karen Rueth; Agnes Waterman 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † All Parishioners Living and Dead  
 10:30 am † G. Donald Thompson - Joan Langenohl 
Monday    † Ronald Wroblewski - Bob Mihm 
Tuesday  † Sharon Skiba -  
   Rollie & Shirley Keuler 
Wednesday  † Robert & Antonia Lustick - Family  
Thursday   † Virginia Wojciechowski - Family  
Friday  † Stanley Peternell - Family  
Saturday † All Parishioners Living and Dead 
Next Sunday 
   8:30 am † Virginia Wojciechowski - Family 
 10:30 am † Ralph & Camellia Hintz -  
   Family & Friends 
 

Observances  
Sunday:  16th Sunday in Ordinary Time 
Monday:   
Tuesday: St. Apollinaris, Bishop and Martyr  
Wednesday: St. Lawrence of Brindisi,  
         Priest and Doctor of the Church  
Thursday: St. Mary Magdalene  
Friday:  St. Bridget, Religious  
Saturday: St. Sharbel Makhlūf, Priest; BVM  
Next Sunday: 17th Sunday in Ordinary Time  
 

Readings  
Sunday:  Jer 23:1-6; Ps 23:1-3, 3-4, 5, 6; 
  Eph 2:13-18; Mk 6:30-34  
Monday: Ex 14:5-18; Ex 15:1bc,-2, 3-4, 5-6; 
  Mt 12:38-42                         
Tuesday: Ex 14:21-15:1; Ex 15:8-9, 10 and 
  12, 17; Mt 12:46-50                        
Wednesday: Ex 16:1-5, 9-15; Ps 78:18-19,  
  23-24, 25-26, 27-28; Mt 13:1-9                
Thursday:  Sg 3:1-4b or 2 Cor 5:14-17;  
  Ps 63:2, 3-4, 5-6, 8-9;  
  Jn 20:1-2, 11-18                        
Friday:   Ex 20:1-17; Ps 19:8, 9, 10, 11;  
  Mt 13:18-23    
Saturday: Ex 24:3-8; Ps 50:1b-2, 5-6, 14-15; 
  Mt 13:24-30         
Next Sunday: 2 Kgs 4:42-44; Ps 145:10-11,  
  15-16, 17-18; Eph 4:1-6; Jn 6:1-15                 

 Intentions, Observances, Readings  
Week of July 18, 2021 

Saturday, July 24th 
4:00pm -    Lector:  Michele Liederbach 
                 Ministers of Hospitality:  
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier 
  

Sunday, July 25th 
8:30 am -   Lector:  Steve Bobowski 
         Ministers of Hospitality: 
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz,  
              Ramona Bosch, Rick Chiapete, Dave & Cindy Flynn, 
              John & Michelle Robb 
 

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

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

Non-perishable food items, not expired or about to 
expire!  We have partnered with Festival Foods.   
 

pancake mix, syrup, spaghetti sauce, jelly, frosting, 
instant & bagged white rice, ketchup, Manwich,  
salad dressing, paper towels, toilet paper 
 

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 support of our pantry!!! 

Gospel Meditation ©LPi  
There’s an ordinary pine grove located on a tree farm not too 
far from town where life’s stresses and demands seem to melt 
away.  It is here all that seemed so important out there no 
longer is and one can get lost in the rows of trees and  
majestic beauty.  God is here and all is good.  We need to 
connect with the Divine Source of all that is in order to  
understand what it is we are doing and why we are doing it. 
Otherwise, things stop making sense and bitterness can  
overcome one’s spirit.  It’s okay to play once in a while and 
discover that place of profound life and peace.   
People always have needs and there is constantly something 
to do.  And while all of that is necessary and we are needed, 
there is also that inner solitude that needs to be celebrated 
and released. 
 

We all need a pine grove.  It’s that little place we can go and 
leave all that consumes us behind.  It’s a place where  
technology can be set aside, and wonder and awe given 
some time.  We don’t have to text, calculate, or orchestrate 
anything in the pine grove.  It is a somewhat deserted place 
where all of that can be set aside and we can just be.  
The anger, frustration, exhaustion, discouragement,  
helplessness, and occasional apathy, all can fall to the ground 
like those pine needles that once held their place on the 
branch of a Frasier Fir.  The needles can let go.  We can let 
go.  We are beings connected with Being and we all need to 
remember what really matters, who really matters and what 
life is truly all about.  We need to find that place where we 
can rest and let go of all of the barnacles we accumulate. 
Rest, breathe, seek, and love. 
 

The world will need us again when we leave the pine grove.  
It will be waiting for us, beckoning for our attention.  But we 
will have prayed and marveled at the silence and beauty of 
goodness.  We can go back, ready, and eager to listen, help, 
heal, cry, embrace, and attend to all that is asked of us.  
But, having let go of the distractions in that deserted place we 
will have a renewed sense of purpose.  We will know better 
Who it is we serve and what we are meant to do.  It will all 
be clearer now that we have been Divinely touched and  
refreshed. 

Everyday Stewardship ©LPi -  
           Tracy Earl Welliver, MTS 
The Steward’s Work Is Never Done 
Woe to the shepherds who mislead and scatter the flock! 
When you hear these strong words from the Old Testament, 
you’re probably thinking, thank goodness I don’t have any 
sheep — dodged that bullet.  Nobody misled here!   
No flock scattered on my watch!  However, we are all  
shepherds of a kind, called to tend our own sheep:  
our families, our parishes, our communities.  
 

But it’s exhausting.  Don’t we all sometimes just want to take 
a break from being a steward?  The excuses are so familiar: 
we’re tired, we’ve done enough, we’ve given all we can, 
what more does the parish (or my spouse, my kids, my boss, 
my friends, my community) want?  We give ourselves  
permission to be selfish.  So, what if the flock scatters just a 
little? 
 

Jesus gets that.  We can just imagine him weary with  
exhaustion, can’t we?  We see him on his boat, attempting to 
sneak away for a quick break — maybe just a chance to 
eat a bite of food in peace.  He is God, but he was still  
human, after all.  Even the most dedicated shepherds need 
to sleep.  But people couldn’t leave him alone.  They were 
hungry for him.  They needed what he could offer, and they 
needed it now. 
 

As tough as it is, that’s the example we are tasked with  
imitating.  Everyday Stewardship demands accountability.  
It demands our showing up even when we are tired.  
It demands we look at our lives, our time, our energies,  
our talents, our hearts, our bank accounts and think: where 
do I still have more to give? 

Live!  Click 
“Donate Now”  
on parish website  



The Call and 
Challenge 

 

by Pat Boyer 

   Today’s Gospel starts with 
 

  The Apostles gathered together with Jesus and   
  reported all they had done and taught. 
    [Mark 6:30] 
 

   Earlier in Mark’s 6th chapter, which was last     
Sunday, Jesus had sent them out two by two to 
preach repentance and heal the sick.  This is what 
the Apostles reported on.  
   The Masses on Wednesday through Saturday 
the week before July 11 were from Matthew’s 
Chapter 10 where Jesus also sent the Apostles out 
to cure the sick and to preach, evangelize. 
   I have been sharing a lot of other writers’  
columns lately.  Today I share another that  
comments on how this mission is doing in our time. 
 

BISHOP ROBERT BARRON    
Thurs., July 8, 2021 

FOURTEENTH WEEK IN ORDINARY TIME 
Daily Gospel Reflection              [Matthew 10:7-15] 
Friends, in today’s Gospel, Jesus sent the twelve to 
evangelize the countryside. To evangelize is to 
proclaim Jesus Christ crucified and risen from the 
dead. When this kerygma, this Paschal Mystery, is 
not at the heart of the project, Christian          
evangelization effectively disappears, devolving 
into a summons to bland religiosity or generic  
spirituality. 
    When Jesus crucified and risen is not  
proclaimed, a beige and unthreatening  
Catholicism emerges, a thought system that is, at 
best, an echo of the environing culture.  Peter 
Maurin, one of the founders of the Catholic  
Worker movement, said that the Church has taken 
its own dynamite and placed it in hermetically 
sealed containers and sat on the lid. 
   In a similar vein, Protestant theologian Stanley 
Hauerwas commented that the problem with  
Christianity is not that it is socially conservative or 
politically liberal but that “it is just too damned 
dull”!  For both Maurin and Hauerwas, what leads 
to this attenuation is a refusal to preach the  
dangerous and unnerving news concerning Jesus 
risen from the dead. 
   Last Sunday in his sermon titled “Proclaiming 
Christ in the Culture”, Bishop Barron tells us:  

 “Friends, today's first reading makes it clear   
  that if you are baptized, you are called to  
  bring God's word to others. This week, I share   
  five recommendations as you follow his calling  
  as priest, prophet, and king.” 
 

   If you’ve never listened to Bishop Barron, you 
are missing his style of preaching.  I would call it  
“folksy”.   He is easy to follow despite some “big” 
words.  Your Word on Fire digital access with 
FLOCKNOTE has his sermons.  You also can search 
in YouTube “Barron’s Sunday Sermons”. 
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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 in the gym.  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. 
 
Blood Drive - August 16, 2021 
Franklin Library - 9151 W Loomis Rd, Franklin - 2-6pm 
To schedule an appointment go to:  https://donate.wisconsin.versiti.org/
donor/schedules/drive_schedule/205151  
 
Deacon Information Session 
The Archdiocese of Milwaukee Office of Diaconate 
Formation will be holding an information session at 
St. Sebastian, 5400 W. Washington Blvd,  
Milwaukee on Monday, July 26 from 6-7pm.   
This is a multi-parish event used to answer questions 
about the diaconate.  If you think you might be  
being called to be a deacon or if you just want to find out more about 
serving as a deacon, please come to this session. 
 

The time between now and Thanksgiving is a very important window 
for men to discern whether to apply for admission into the Aspirant 
Class of 2022.  The application process starts in January 2022.  
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Lời Chúa:    Mc 6: 30-34 
   Trong bài Tin mừng tuần trước, Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế, đã sai các môn đệ 
đi rao giảng Tin mừng và ban cho các ông quyền năng chữa bệnh và trừ quỉ. 
Trong bài Tin mừng hôm nay, các môn đệ trở về vui mừng báo cáo cho Chúa Giê
-su nghe những thành quả đã đạt được. Sau đó, Chúa Giêsu đã khuyên các ông 
hãy rút lui vào nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi cầu nguyện. Bài Tin mừng còn cho 
chúng ta biết “Chúa Giê-su thấy đám đông dân chúng thì động lòng thương, vì họ 
như đàn chiên không người chăn và Người dạy dỗ họ nhiều điều.” 
   Lời Chúa hôm nay gởi đến cho chúng ta một tin vui mừng, đó là, Thiên Chúa 
yêu thương và nhân từ với chúng ta. Người dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta bằng Lời 
Chúa, để chúng ta luôn sống trong ân sủng và bình an của Ngài. Thiên Chúa còn 
chọn lựa và sai những người khác đến dạy dỗ chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết 
tránh xa những điều người Do thái xưa đã làm, từ chối, ngoảnh mặt làm ngơ 
trước lời Chúa. Chúng ta phải chân thành lắng nghe lời Chúa khi cuộc sống 
không có sự bình an, khi gia đình có sự bất hòa, khi cộng đoàn có sự tranh chấp, 
ghen ghét và chia rẽ, khi xã hội còn có những tội ác, khủng bố như chúng ta thấy 
xảy ra trong những ngày gần đây. Chúng ta phải lắng nghe lời Chúa khi thế giới 
còn có chiến tranh, hận thù và áp bức. 
   Trong Sứ điệp Mùa Chay 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo về lối sống 
vô cảm đang diễn ra trên thế giới và nơi nhiều tín hữu. Lối sống này biến con 
người trở nên khô cằn, ích kỷ, dửng dưng trước những đau khổ của anh chị em.  
    Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy trở về với cuộc sống thật, hãy tìm kiếm những 
giá trị thật, là những giá trị giúp phát triển con người toàn diện hài hòa. Đặc biệt 
là hãy tìm kiếm những giá trị tôn giáo, hay nói đúng hơn là tìm kiếm chính Chúa 
Giêsu và Tin Mừng, gặp gỡ Chúa nơi Bí Tích Giải tội và Thánh Thể, Chúa sẽ cho 
chúng ta có một trái tim thật mềm để có thể rung nhịp, chạnh thương, một tâm 
hồn thật nhạy bén trước những nhu cầu của anh em.  
 
 

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

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 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   
 

******************************************** 
Chúa Nhật XVIII Thường Niên - B 

Ngày 1 tháng 8 năm 2021 (Xanh) 
 

Giúp Lễ Nhóm:  Paul, Mark, Sydney 
 

Đọc Lời Chúa:   Chị Hồng, chị Hoan Châu 
 

Lời Nguyện:  Chị Xuân  
 

Dâng Lễ vật:  G/đ anh Trí chị Yến 
 

Thừa Tác Viên TT:  Anh Toàn, anh Tiến 

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 Tức  VATICAN 
 

“Thương quá Sài Gòn ơi!” - Thư Đức cha Chủ tịch HĐGMVN kêu gọi giúp đỡ Sài Gòn 
 

    Ngày 9/7/2021, Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã gửi thư kêu gọi đồng 
bào Công giáo người Việt trong nước cũng như hải ngoại hướng về Sài Gòn đang gặp nhiều khó khăn và giúp đỡ thành phố này 
chống lại đại dịch đang lan rộng và khó kiểm soát. 
Vatican News Tiếng Việt 
 

    Từ 0 giờ ngày 9/7/2021, Sài Gòn bị “phong toả” theo chỉ thị 16, khi thành phố này trở thành ổ dịch lớn nhất nước với hàng ngàn 
ca nhiễm mỗi ngày. 
    Trong thư, Đức cha Chủ tịch nêu lên tình trạng khẩn cấp của Sài Gòn: “lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện quá tải, y sỹ, nhân viên 
y tế kiệt lực, đội phòng chống căng thẳng, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế, vật giá leo thang…, đang thiếu nhân sự, thiếu 
gạo, thiếu rau, thiếu tiền, thiếu thuốc và thiếu cả tương lai…. Hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số, trà đá, hàng rong, taxi, xe ôm 
sẽ lấy gì ăn nếu không được ra đường trong những ngày tới đây? Công nhân xí nghiệp đào đâu ra tiền nếu một mai nhà máy giảm 
biên chế hoặc đóng cửa?”. 
    Đức tổng giám mục Giuse đặc biệt nhắc lại tấm lòng quảng đại yêu thương của người dân Sài Gòn, “đã từng vội vã lên đường 
mỗi khi nghe tin đồng bào mình đây đó lâm cơn hoạn nạn…Các tỉnh miền trung, qua trận bão lũ năm 2020, vẫn còn ghi lại dấu 
chân người Sài Gòn khắp hang cùng ngõ hẻm”.  
    Nhắc lại tinh thần liên đới tốt đẹp của người Việt, Đức cha kêu gọi đồng bào trong nước cũng như hải ngoại, mọi thành phần 
Dân Chúa thực thi bác ái theo Lời Chúa dạy. Ngài viết: “Hãy khẩn cấp ra tay. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ứng cứu 
đồng bào ruột thịt của chúng ta đang vật lộn với thực tế đầy nông nổi. Chúng ta hãy im lặng để nghe lại lời vàng ngọc này của 
Chúa Giêsu: ‘Các con đã lãnh nhận 
nhưng không thì hãy cho đi nhưng 
không’” (Mt 10,8b). 
    Đức cha Chủ tịch còn đề nghị 
mỗi giáo phận hoặc cụm cộng 
đoàn, các cấp Caritas lập đường 
dây nóng, địa chỉ để tập trung 
phẩm vật và tiền cứu trợ trong khu 
vực. 
    Cuối thư, Đức cha nhắn nhủ mọi 
người “tỉnh thức để nhận ra Thánh 
Ý Thiên Chúa. Đại dịch tàn phá, 
nhưng chúng ta, cùng với đồng bào 
Việt Nam khắp nơi, trong nước 
cũng như hải ngoại, sẽ xây dựng 
một thành phố mới và một hệ 
thống xa lộ mới bằng vật liệu tình 
thương”.  
(https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/
thuong-qua-sai-gon-oi-thu-keu-goi
-cua-chu-tich-hoi-dong-giam-muc-
gui-dong-bao-cong-giao-viet-nam-
42234)
 

Tòa Thánh chống lại ý kiến cho rằng phá thai là nhân quyền 
 

    Hôm 7/7/2021, trong chuyến thăm Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, Đức tổng giám mục Paul Gallagher, phát biểu rằng Tòa thánh 
bác bỏ lời khẳng định cho rằng phá thai là một “quyền con người”, như đã được nêu lên trong một báo cáo được Nghị viện Châu 
Âu thông qua. 
Hồng Thủy - Vatican News 
 

    Đức tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói với Rádio Renascença: “Rõ ràng là không khó để hình dung quan điểm của 
Tòa Thánh trong vấn đề này. Chúng tôi phản đối ý tưởng cho rằng phá thai có thể là một nhân quyền”. 
    Hồi tháng trước, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ một báo cáo mô tả phá thai là “chăm sóc sức khỏe thiết yếu” và tìm 
cách định nghĩa lại sự phản đối lương tâm là “từ chối chăm sóc y tế”. 
    Tài liệu được gọi là Báo cáo Matić, được các thành viên của Quốc hội thông qua với 378 phiếu thuận và 255 phiếu chống, với 
42 phiếu trắng tại một phiên họp toàn thể ở Brussels, Bỉ. 
    Về mối đe dọa đối với sự phản đối của lương tâm, Đức tổng Gallagher cho biết: “Chúng tôi rất thất vọng khi các điều khoản 
lương tâm, dù chúng tồn tại ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ luật nào, bị loại bỏ. Và chúng tôi biết rằng đó là xu hướng 
ngày càng tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi cũng rất thất vọng vì quyết định đó”. 
    Rádio Renascença cũng đặt câu hỏi với Ngoại trưởng Tòa Thánh rằng liệu quyết định của Đức Thánh Cha chỉ thực hiện một 
chuyến đi ngắn ngủi đến Hungary, trước khi thăm Slovakia từ ngày 12-15 tháng 9, có phải là một hành động hạ thấp chính phủ 
của Thủ tướng Viktor Orbán hay không. Đức tổng Gallagher trả lời: “Không, đó không phải là bất kỳ phán quyết nào đối với 
chính phủ hoặc các chính quyền ở Hungary. Ngay từ đầu, Đức giáo hoàng đã rất rõ ràng rằng ngài sẽ chỉ đến Budapest để cử hành 
Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể Quốc tế.” (CNA 09/07/2021) 

TRAN G 7                                                                                         ST.  MARTI N OF TOURS ·  FRANK LI N,  WI  



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               St. Martin of Tours Parish, Franklin, WI               A 4C 01-0738

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

stmoftours.churchgiving.com

ST. MARTIN OF TOURS PARISH


