
Ministry of the Priests of the Sacred Heart (SCJ) 
7963 S 116TH STREET · FRANKLIN, WI 53132  

414-425-1114  
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. 

SEPTEMBER 19, 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 – Minimum 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: 
  09/08 - Dao Dang - $100 
  09/10 - Coreen Koenig - $25 

Parish Stewardship of Treasure  
Week of September 12, 2021 

"As each one has received a gift, use it to serve one  
another as good stewards of God's varied grace"  

 
 

 Envelopes*        $    8,803 
 Offertory Plate        $       887 
 Online Giving        $    1,070 
    Total Offerings        $  10,760 
  *includes R&M, Energy, & Holy Days 
 

 Fiscal YTD Offerings       $126,929 
 Budgeted YTD Offerings       $130,172 
       (Deficit)/Surplus                                       $  (3,243) 
 

 HOTROD Capital Improvements: 
 

 Total Cost Roof Repairs        $201,008 
 

 Fiscal YTD HOTROD Collections      $  21,996  

Create a St. Martin contact so you know text messages come 
from us.  Until a few weeks ago all texts came from area 

code (817).  Three new numbers to add to the list are: 
(877) 296-1799, (877) 299-2611 and (877) 300-5361.  

 

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

Parish Website 
Check us out at www.stmoftours.org 

Sept 18 - 7pm - Neocatechumenal Way Gathering 
Sept 19 - 9am - Life Teen Session 
Sept 20 - 6pm - Adoration 
    6:15pm - Religious Ed Classes 
Sept 21 - 1pm - Grief Support Group 
    6:30pm - Choir/Bel Rehearsal 
    7pm - Finance Council Meeting 
Sept 22 - 7pm - Neocatechumenal Word Celebration 
Sept 25/26 - Rummage Sale Drop Off 
Sept 25 - 7pm - Neocatechumenal Way Gathering 
Sept 27 - 6pm - Adoration 
    6:15pm - Religious Ed Classes 
Sept 28 - 1pm - Grief Support Group 
    6:30pm - Choir Rehearsal 
    7pm - Knights of Columbus Meeting 
Sept 29 - 7pm - Neocatechumenal Word Celebration 
    7pm - Pastoral Council Meeting 

New Members  
To register with the parish call the office or 
go to the website under “I’m New” for an 
introduction and form. 
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 Intentions, Observances, Readings  
Week of September 19, 2021 

Saturday, September 25th 
4:00pm -    Lector:  Mary Worley 
                 Ministers of Hospitality:  
              Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring 
  

Sunday, September 26th 
8:30 am -   Lector:  Mark Schlachter 
         Ministers of Hospitality: 
              Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier, Rick Chiapete 
 

10:30 am - Lector:  Steve Bobowski 
         Ministers of Hospitality: 
              Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz,  
              Ramona Bosch, Dave & Cindy Flynn,  
              John & Michelle Robb 

Born to Eternal Life 
  Please remember in your 

prayers 
Kathleen Wahlen 

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

Greg Kaczmarek; Frank & Rafaela Rodriguez; Karen Rueth 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † Bob Valen - Family  
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead  
Monday    † G. Donald Thompson -  
   Donna & Richard Freimuth 
Tuesday  † Marjorie Rosenek - Family  
Wednesday  † Virginia Wojciechowski - Family  
Thursday   † Ronald Wroblewski -  
   Tom & Barbara Mihm 
Friday  † Marion Gratz -  
   Dave & Char Goehring 
Saturday † Megan Coffey - Family  
Next Sunday 
   8:30 am † All Parishioners Living and Dead 
 10:30 am † Don LaCombe - Family  
 

Observances  
Sunday:  25th Sunday in Ordinary Time 
  Catechetical Sunday 
Monday: Sts. Andrew Kim Tae-gŏn, Priest, 
  and Paul Chŏng Ha-sang and  
  Companions, Martyrs  
Tuesday: St. Matthew, Apostle and Evangelist  
Wednesday:  
Thursday: St. Pius of Pietrelcina, Priest  
Friday:   
Saturday: BVM 
Next Sunday: 26th Sunday in Ordinary Time 
 

Readings  
Sunday:  Wis 2:12, 17-20; Ps 54:3-4, 5, 6-8; 
  Jas 3:16-4:3; Mk 9:30-37 
Monday: Ezr 1:1-6; Ps 126:1b-2ab, 2cd-3,  
  4-5, 6; Lk 8:16-18                    
Tuesday: Eph 4:1-7, 11-13; Ps 19:2-3, 4-5; 
  Mt 9:9-13                        
Wednesday: Ezr 9:5-9; Tb 13:2, 3-4a, 4befghn, 
  7-8; Lk 9:1-6    
Thursday:  Hg 1:1-8; Ps 149:1b-2, 3-4, 5-6a 
  and 9b; Lk 9:7-9                                
Friday:   Hg 2:1-9; Ps 43:1, 2, 3, 4;  
  Lk 9:18-22            
Saturday: Zec 2:5-9, 14-15a; Jer 31:10,  
  11-12ab, 13; Lk 9:43b-45                   
Next Sunday: Nm 11:25-29; Ps 19:8, 10, 12-13, 
  14; Jas 5:1-6;  
  Mk 9:38-43, 45, 47-48                   



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

Everyday Stewardship ©LPi -  
         Tracy Earl Welliver, MTS 
The View from the Back of the Line 
Have you known that person?  The one who leaves every 
person they encounter feeling a little more blessed for 
having met them?  They’re the friend you can count on 
when nothing is going well.  They’re the one who’s always 
“doing” for others.  They’re never gossiping or sniping or 
complaining.  
 

We wonder how they do it, how they have it in them. 
We’re a little envious, even if we don’t let ourselves 
acknowledge it. 
 

That, folks, is what the view is like from the front of the 
line, gazing at those suckers in the way back and  
wondering why they’re smiling so much.  
 

We’ve all been at the front of a line and felt no shame 
about it.  We show up early, we put in the time and  
legwork, and we “earn” whatever it is we came for — 
sports tickets, latest Apple product, whatever.  That’s how 
it works here on Earth, where the fastest win the race,  
fittest survive and first shall be first, always. 
 

It’s exactly why stewardship is such a tall order.  
Stewardship calls us to play by the rules of another  
kingdom — one where the richest have the least amount in 
their bank accounts and the happiest don’t seem to have 
anything to show for it, at least materially. 
 

If you have a person in your life who always seems happy 
“doing” for others, it’s because by a boatload of God’s 
grace, they play by the rules of the other place.  
 

Watch and take notes — and don’t be afraid to join them 
at the back of the line. 

Parish Rummage Sale 
The sale is coming quickly and we need help to make this 
fundraiser a success!!!  If you haven’t, please sign up now!  
Even if you are unsure how much time you will be available 
please sign up.  We are accepting clothing that is new or like 
new, if it is not please donate it to your favorite charity.  
Drop off in the gym 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.  Sale starts on September 30 through October 2, 
hours 8am-5pm, and October 3, 8am-1pm. 
 

Signup sheets available in the narthex or call Barb Bing,  
414-745-4984. 

2021 Women of Christ Conference 
The 14th annual WOMEN OF CHRIST® CONFERENCE will 
take place on November 6, 2021 at Washington County 
Fair Park.  This year’s theme, Let Him In, inspires us to invite Jesus 
into our hearts.  Come to hear captivating talks from: the duo Sisters 
of Life and Fr. John Burns, Patty Schneier, Fr. Leo Patalinghug,  
Fr. Nick Baumgardner, and Emcee Anne Auger.  
Archbishop Jerome Listecki will celebrate the closing Mass at 4pm. 
Confession and Adoration will be available. Vendor Market is open 
until 3pm.  Please Note: Mask wearing and social distancing will not 
be guaranteed at the conference.  Register: womenofchrist.net         
Phone: 262-689-9725; E-Mail: womenofchrist@gmail.com 
Local Liaison: Mary Forecki, 414-529-9663 



The Call and Challenge 
 

by Pat Boyer 

THE MASS – Part 7 - Communion 
   The heart of the Eucharistic Prayer, which was 
reviewed last week, is the Consecration.  As a 
proper noun it means the time of the Mass when 
the priest says the same Words Christ said at the 
Last Supper.  The Church says the priest is  
In Persona Christi, he is speaking as Christ and 
God.  The priest is part of a long succession of 
men that began with the Apostles; men who Christ 
commanded to “do this in remembrance of me”.  
In my mind this gives more support to the belief of 
transubstantiation, the change of bread and wine 
into the body and blood of Christ but remaining to 
appear to still be bread and wine.  
   The next part of the Mass is The Communion 
Rite.  Words, at least in English, have multiple  
definitions.  The Merriam-Webster Dictionary says 
communion is, “an act or instance of sharing”.  
The start of this “Rite” is the Lord’s Prayer.  In my 
experience it is the prayer we share the loudest 
together.  For us, this is the time when we share the 
“meal”, when we eat the Body and Blood.  
   The second definition says when capitalized, 
Communion is the sacrament.  The Catechism of the 
Catholic Church calls it the sacrament of Eucharist. 
When the seven sacraments are listed you will see  
Mass is not one of them.  In my first column six 
weeks ago (Aug. 8) on the Mass I pointed out the 
Catechism has 10 different names for the Mass. 
One is the Eucharist.  The reality is the Mass IS the 
sacrament of Eucharist.  But the sacrament is not 
just the part of the Mass we call the Communion 
Rite.  
   Something called a Communion Service is  
allowed by the Church when a priest is not able to 
celebrate Mass with a community.  Basically it 
looks like a Mass but without the Eucharistic Prayer 
and Consecration.  I personally conducted a  
service like this at Tudor Oaks when a snowstorm 
made it impossible for the priest to show for the 
regularly scheduled Mass.  It is important to note  
this is NOT the sacrament of Eucharist.  Bringing 
communion to the sick and homebound is also not a 
sacrament per se. 
   Another definition of communion is “intimate  
fellowship” as “in communion with nature”.  The last 
definition is “a body of Christians”.  In the Apostle 
Creed we say we believe we are  the “communion 
of saints”.  So while this word communion has many 
meanings, I think all the meanings converge  
participating in The Eucharist. 
   The last element of Mass is the Concluding Rites. 
The priest blesses us and dismisses us with one of 
four choices of “Go” which all let us know we are 
to spread the news of Christ.  

Gospel Meditation ©LPi  
There is something about being first.  Whether it be first in line, first 
picked for the team, or first to finish their work, great satisfaction is 
achieved.  Our egos love being first.  It somehow sets us apart from  
everyone else, gives us a sense of pride and positions us to feel better 
than others.  When we are first, we can glory in our efforts, skills, and 
achievements.  Isn’t that what really matters?  After all, we are taught 
from a very young age to be proficient, stay on top, be the best at what 
we do, and win the praise and esteem of others.  This is the stuff that 
makes us successful and provides us with a comfortable, satisfying life. 
 

Jesus wants none of it.  All of the details we anguish over mean little to 
the kingdom of God.  You want to be first?  Then, be a servant and  
welcome a child.  All of this is the opposite of our often vehement  
pursuits.  If we are serious about following Jesus and living the Gospel, 
then we must put the needs of others before our own.  If we continue to 
listen only to the noise of the world, we are going to continue to believe 
the illusions we inherit.  Those illusions come in many forms, but all have 
things in common:  me before you, being on top and not the bottom,  
us versus them, personal security over universal harmony and peace. 
When are we going to learn that always striving to be the best and first 
is an empty pursuit in our struggle for happiness?  While satisfying our 
ego with this momentary boost of esteem may feel good for a moment,  
is it what we really desire? 
 

If we can break from the world’s noise and create a space of sacred 
silence in our lives, we can begin to listen and see we are being called in 
another direction.  What we really desire is not the bolstering of our 
egos but the innocence we lost somewhere along the way.  When we can 
be playful, joyful, and even somewhat carefree, life is good.  We want 
our relationships to work, a place to call home, and to live peaceful lives 
with our sisters and brothers.  Only a servant can do this.  The servant’s 
prayer seeks to detach from self-concern in order to be used by God. 
Rather than worrying about being first and coming out on top, we can be 
inspired, guided, empowered, and led to do good works.  Stop worrying 
about being first and put greater energy into feeling joy. 
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Food Pantry Needs 
 

Pancake mix, Syrup, Spaghetti sauce, Jelly, Frosting, Ketchup, 
Manwich, Instant & bagged white rice, Salad dressing, Paper towels, 
Toilet paper 

Catholic Stewardship 
Appeal  
Thank you to everyone who has 
supported the Archdiocese 
CSA.  We have met $31,954 
of our goal of $36,057.   
Donate at archmil.org, scroll 
down the homepage and click 
the Giving button on the right 
side.  If you prefer writing a 
check, envelopes are on the  
tables by the collection  
baskets.  Please help us meet 
our goal.  Thank you!  
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Lời Chúa: Mc 9: 30-37 
    Trong bài Tin Mừng hôm nay, trên đường đi đến Ca-pha-na-um, các môn đệ 
của Chúa Giêsu đang tranh luận với nhau để xem ai là người lớn nhất. Các môn 
đệ vẫn còn chưa rõ ngọn ngành về Chúa Giêsu và sứ vụ của Người. Ngay cả khi 
Chúa tiên báo lần thứ hai về việc Người sẽ bị phản bội và cái chết đang chờ 
Người ở Giêrusalem thì họ vẫn tiếp tục mơ mộng sẽ được chia sẻ vinh quang của 
Người, khi Người tuyên bố mình là Đấng Mêsia trong Thánh Kinh.  
    Chúa Giêsu lập tức triệt hạ tính tự kiêu tự đại của họ, bằng cách dạy họ về đức 
khiêm tốn: Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người 
phục vụ mọi người (Mc 9,35).  
    Rồi Người gọi một em bé ra để dạy các môn đệ: “Ai tiếp đón một em bé như 
em bé này là tiếp đón Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, 
mà là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” 
Trong thời đại của chúng ta, khiêm nhường là nhân đức bị hiểu lầm nhiều nhất. 
Khiêm nhường bị coi như là sự yếu đuối. Sống khiêm nhường không có nghĩa là 
để thuộc cấp chèn ép hay sống theo mặc cảm tự ti. Khiêm nhường không phải là 
như thế. Con người khiêm nhường biết chỗ đứng của mình và đứng vào chỗ đó. 
Nếu người khiêm nhường được yêu cầu đứng ra điều khiển, cai trị, họ sẽ làm việc 
đó. Khi họ được yêu cầu phục vụ kẻ khác, họ sẽ phục vụ. Nhưng cả trong những 
ngày giờ huy hoàng nhất, người khiêm nhường luôn nhớ rằng tất cả những gì 
mình là, hay mình có đều đến từ Thiên Chúa.  
 
****************************************************************************************************************** 

Các ngày lễ trong tháng 9 & tháng 10 
 

1.  Ngày 20 tháng 9:  And-re Kim Tagon và các bạn Tử Đạo – Lễ Nhớ 
2.  Ngày 21 tháng 9:  Thánh Matthêu Tông Đồ và Thánh Sử – Lễ Kính 
3.  Ngày 29 tháng 9:  Các Tổng Lãnh Thiên Thần – Lễ Kính 
4.  Ngày 30 tháng 9:  Thánh Hêrônimô – Lễ Nhớ  
5.  Ngày 1 tháng 10:  Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su – Lễ Nhớ   
         (BM Cộng đoàn) 
6.  Ngày 2 tháng 10:  Các Thiên Thần Bản Mệnh – Lế Nhớ 
7.  Ngày 4 tháng 10:  Thánh Phanxico Assisi – Lễ Nhớ 
8.  Ngày 7 tháng 10:  Đức Mẹ Mân Côi – Lễ Nhớ 
9.  Ngày 15 tháng 10:  Thánh Tê-rê-sa Avila – Lễ Nhớ 

Ý cầu nguyện tháng 9 của ĐTC 
 

Chúng tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng 
ta sẽ can đảm đưa ra những lựa chọn cho 
một lối sống đơn giản và bền vững với 

môi trường, vui mừng ở những người trẻ 
của chúng ta, những người kiên quyết 

cam kết với điều này.  

Chúa Nhật XXV Thường Niên - B 
Ngày 19 tháng 9 năm 2021 (Xanh) 

 
Giúp Lễ:  Khang, Dân, Ivy 
 

Đọc Lời Chúa: Chị Yến, chị Vũ Lan 
 

Lời Nguyện: Chị Bích Vân 
 

Dâng Lễ vật: G/Đ anh chị Cường Ngọc 
 

Thừa Tác Viên TT:  Anh Sơn, chị Trang 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XXVI Thường Niên - B 

Ngày 26 tháng 9 năm 2021 (Xanh) 
 

Giúp Lễ:  Mai, Khôi, Kiên 
 

Đọc Lời Chúa: Chị Mỹ Trang,  
  chị Thanh Sơn 
 

Lời Nguyện: Chị Đặng Lan 
 

Dâng Lễ vật: G/Đ anh chị Hùng Lan 
 

Thừa Tác Viên TT:  Anh Quang,  
           anh Bùi Hiệp 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XXVII Thường Niên - B 

Ngày 3 tháng 10 năm 2021 (Xanh) 
 

Giúp Lễ:  Khang, Paul, Mark,  
  Sydney 
 

Đọc Lời Chúa: HĐMV,  
 

Lời Nguyện: HĐMV 
 

Dâng Lễ vật: G/Đ anh Quý chị Oanh 
 

Thừa Tác Viên TT:  Anh Tâm, chị Sơn 

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 Hùng (Ban Trật Tự)……….262-374-1655 
 - Chị Thanh (C.đoàn Magnificat)...262-271-6475 
 - Trưởng Vy (Đoàn TNTT)……....414-520-8953 
 - Anh Tiến (Hội Phụ Huynh)……..203-560-8455 



THÔNG BÁO 

  Khai giảng Lớp Thêm Sức (Confirmation) 
    - Thêm Sức từ tuần này. Lớp Thêm Sức vừa khai giảng vào sáng hôm nay CN ngày 19 tháng 9 năm 2021. Quý phụ huynh có con em 
học lớp 11 trở lên xin đăng ký gấp.  Xin liên hệ Cha QN hoặc cô Diane (thư ký văn phòng giáo xứ 414-425-1114) để biết thêm chi tiết. 
Học phí: $300.  
 

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

Tin Tức Vatican: Bài giảng của ĐTC trong Phụng vụ Thánh Thể lễ Suy tôn Thánh giá 
Trong bài giảng Phụng vụ Thánh Thể lễ Suy tôn Thánh Giá cử hành theo nghi lễ Byzantine tại Prešov, Slovakia, sáng thứ Ba 13/9/2021, Đức Thánh 
Cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm Thập giá để nhận ra vinh quang của Thập giá; đó là con đường Chúa đi để cứu độ chúng ta, để không ai phải thất 
vọng và cảm thấy bị đơn độc, bị bỏ rơi. Chiêm ngắm Thánh giá để từ đó làm chứng tá cho Thập giá bằng lối sống trong sáng của Tin Mừng và các 
Mối phúc. 
 “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh... sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa”. Thánh Phao-lô nói với chúng ta như thế, nhưng 
ngài không giấu giếm sự thật rằng, theo sự khôn ngoan của con người, thập giá lại là một điều gì đó hoàn toàn khác: đó là “cớ vấp phạm” và “sự ngu 
xuẩn” (1Cr1, 23-24). Thập giá đã là công cụ của sự chết, nhưng nó đã trở thành nơi phát sinh sự sống. Đó là một cảnh tượng kinh khủng, nhưng nó đã 
mặc khải cho chúng ta vẻ đẹp của tình yêu thương của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao dân Chúa tôn kính Thánh giá và Phụng vụ cử hành ngày lễ hôm 
nay. Tin Mừng thánh Gioan dẫn dắt và giúp chúng ta đi vào mầu nhiệm này. Chính thánh sử đã hiện diện, đứng dưới chân Thánh giá. Chiêm ngắm 
Chúa Giêsu, đã chết, treo lơ lửng trên thanh gỗ, ngài viết: “Người xem thấy điều này đã làm chứng” (Ga 19, 35). Thánh Gioan vừa nhìn thấy vừa làm 
chứng. 
Trước tiên là nhìn thấy. Thánh Gioan đã nhìn thấy gì khi đứng dưới chân Thánh giá? Chắc chắn là những gì những người khác đã thấy: Chúa Giêsu, 
một người vô tội và tốt lành, bị giết chết một cách tàn nhẫn giữa hai tên tội phạm. Một trong số rất nhiều bất công, một trong nhiều hy sinh đẫm máu 
không thay đổi lịch sử, bằng chứng mới nhất cho thấy dòng sự kiện trên thế giới của chúng ta không thay đổi: người tốt bị gạt sang một bên còn kẻ ác 
chiến thắng và thịnh vượng. Trong mắt người đời, cây Thánh giá tượng trưng cho sự thất bại. 
Chúng ta cũng có thể có nguy cơ không vượt trên cái nhìn đầu tiên, hời hợt này; chúng ta cũng có thể không chấp nhận thông điệp của Thánh giá, 
không chấp nhận rằng Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng cách cho phép tất cả những điều xấu trên thế giới của chúng ta hoành hành trên chính thân 
mình Người. Chúng ta có thể cũng không chấp nhận, có lẽ ngoại trừ bằng lời nói, một Thiên Chúa yếu ớt và bị đóng đinh, và mơ về một Thiên Chúa 
mạnh mẽ và chiến thắng. Đây là một cám dỗ lớn. Chúng ta có thường khao khát một Kitô giáo của những người chiến thắng, một Kitô giáo chiến 
thắng có tầm quan trọng và ảnh hưởng, nhận được vinh quang và danh dự? Tuy nhiên, một Kitô giáo không có thập giá là một Kitô giáo của thế gian, 
và trở thành vô ích. 
Mặt khác, thánh Gioan đã nhìn thấy nơi Thánh giá sự hiện diện và công trình của Thiên Chúa. Ngài đã nhận ra vinh quang của Thiên Chúa nơi Chúa 
Kitô chịu đóng đinh. Ngài đã thấy rằng bất chấp vẻ bề ngoài, Chúa Giêsu không phải là kẻ thua cuộc, mà là Thiên Chúa, Đấng sẵn lòng hiến thân vì 
mọi người. Tại sao Chúa làm điều này? Người có thể cứu mạng sống mình, có thể tránh xa khỏi lịch sử quá khổ đau và tàn bạo của nhân loại. Ngược 
lại, Người đã chọn đi vào lịch sử đó, để hòa mình vào nó. 
Đó là lý do tại sao Chúa chọn con đường khó khăn nhất có thể: là con đường thập giá. Để không ai trên trái đất phải tuyệt vọng đến mức không thể tìm 
gặp Chúa, ngay cả ở đó, giữa đau khổ, tăm tối, bị bỏ rơi, tai tiếng về sự khốn khổ và sai lầm của chính mình. Ở đó, ở chính nơi mà chúng ta nghĩ rằng 
Chúa không thể hiện diện, thì Người đã đến. Để cứu những người tuyệt vọng, chính Chúa đã chọn nếm trải sự tuyệt vọng; tự mình gánh lấy nỗi thống 
khổ cay đắng nhất của chúng ta, trên Thánh giá Người đã kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ rơi con?” (Mt 27, 46; Tv 
22, 1).  
Làm thế nào để chúng ta học cách nhìn thấy vinh quang nơi Thánh giá? Một số vị thánh dạy chúng ta rằng Thánh giá giống như một cuốn sách: để biết 
nó, chúng ta phải mở nó ra và đọc. Mua một cuốn sách thôi là chưa đủ, hãy xem qua nó và đặt nó trên giá sách đẹp trong nhà của chúng ta. Điều này 
cũng đúng đối với Thánh giá: nó được vẽ hoặc chạm khắc ở khắp mọi nơi trong các nhà thờ của chúng ta. Các cây Thánh giá được tìm thấy ở khắp nơi 
xung quanh chúng ta: trên cổ, trong nhà, trong xe hơi, trong túi. Điều này có ích gì, trừ khi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng 
đinh và mở lòng với Người; trừ khi chúng ta để mình bị ngạc nhiên bởi những vết thương Người đã chịu vì chúng ta, trừ khi trái tim chúng ta thổn 
thức vì xúc động và chúng ta khóc trước Thiên Chúa bị thương tích vì yêu chúng ta. Nếu chúng ta không làm điều đó, Thánh giá vẫn là một cuốn sách 
không được đọc, dù chúng ta biết tựa đề và tác giả nhưng nó không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta ta biết tựa đề và tác giả nhưng nó 
không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng biến Thánh giá thành một đồ vật để sùng kính, tệ hơn nữa là một biểu tượng chính 
trị, một dấu hiệu của địa vị tôn giáo và xã hội. 
Chiêm ngắm Chúa bị đóng đinh đưa chúng ta đến bước thứ hai: làm chứng. Nếu chúng ta chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu, khuôn mặt của Người sẽ 
được phản chiếu trên khuôn mặt của chính chúng ta: các nét của Người trở thành của chúng ta, tình yêu của Đấng Kitô chiến thắng chúng ta và biến 
đổi chúng ta. Tôi nghĩ đến các vị tử đạo tại nước này đã làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô trong những thời kỳ khó khăn, khi tất cả đều được 
khuyên im lặng, che dấu, không tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên, họ không thể không làm chứng. Biết bao người quảng đại đã phải chịu đau khổ và chết 
ở đây, tại Slovakia, vì Danh Chúa Kitô! Chứng tá của họ là chứng tá của tình yêu Chúa, Đấng mà họ đã chiêm ngắm lâu dài. Đến mức họ trở nên 
giống Người, ngay cả trong cái chết. 
Tôi cũng nghĩ đến thời đại của chúng ta, trong đó không thiếu cơ hội để làm chứng. Tạ ơn Chúa, ở đây chúng ta không thấy có những kẻ bắt bớ Kitô 
giáo như ở rất nhiều nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, chứng tá của chúng ta có thể bị suy yếu bởi tính thế tục và sự tầm thường. Ngược lại, Thánh giá 
đòi một chứng tá trong suốt. Vì thập giá không phải là ngọn cờ để vẫy, nhưng là nguồn mạch thuần khiết của một lối sống mới. Đó là gì? Đó là lối 
sống của Tin Mừng, của các Mối Phúc. 
Một chứng nhân mang Thánh giá trong lòng, và không chỉ trên cổ mình, không xem ai là kẻ thù, nhưng xem tất cả mọi người đều là anh chị em mà 
Chúa Giêsu đã hiến mạng sống vì họ. Một chứng nhân của Thánh giá không bám vào những điều sai trái của quá khứ hoặc cứ than thở về hiện tại. 
Chứng nhân của Thánh giá không sử dụng những cách lừa dối và quyền lực thế gian: họ không muốn áp đặt bản thân và những gì của họ, nhưng muốn 
hiến mạng sống của mình cho người khác. Họ không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, để được coi là đạo đức: đây sẽ là một tôn giáo giả hình, không 
phải là một chứng tá cho Chúa bị đóng đinh. Các chứng nhân của Thánh giá chỉ có một chiến lược, đó là chiến lược của Thầy: tình yêu thương khiêm 
nhường. Họ không tìm kiếm những chiến thắng ở thế gian, bởi vì họ biết rằng tình yêu của Đức Kitô sinh hoa kết trái trong những biến cố của cuộc 
sống hàng ngày, đổi mới mọi sự từ bên trong, giống như hạt giống rơi xuống đất, chết đi và sinh nhiều bông hạt. 
Anh chị em thân mến, anh chị em đã thấy những chứng nhân như vậy. Hãy trân trọng ký ức về những người đã nuôi dưỡng và giúp anh chị em trưởng 
thành trong đức tin. Những người hèn mọn, đơn giản, những người đã yêu thương hiến dâng cuộc đời cho đến cùng. Đây là những anh hùng của chúng 
ta, những anh hùng của cuộc sống hàng ngày, và cuộc đời của họ đã thay đổi lịch sử. Các chứng nhân sinh ra những nhân chứng khác, bởi vì họ là 
những người ban sự sống. Đó là cách mà đức tin được lan truyền: không phải bằng quyền lực thế gian mà bằng sự khôn ngoan của Thánh giá; không 
phải bằng cơ cấu nhưng bằng chứng tá. Hôm nay, từ sự im lặng hùng hồn của Thánh giá, Chúa cũng đang hỏi từng người trong anh chị em: Con có 
muốn trở nên chứng tá của Thầy không? 
Đứng cùng với thánh Gioan tại đồi Canvê là Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Không ai đã thấy cuốn sách thập giá rộng mở như Mẹ, và Mẹ đã làm chứng 
cho điều đó bằng tình yêu khiêm nhường. Qua lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta hãy xin ơn hướng đôi mắt tâm hồn của chúng ta về Chúa Giêsu chịu 
đóng đinh. Khi đó đức tin của chúng ta sẽ có thể nở hoa trong sự viên mãn của nó; và chứng tá của chúng ta sẽ sinh hoa kết trái.          
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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® 
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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 
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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


