
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. 

OCTOBER 24, 2021 



PAGE 2  ST .  MARTIN OF TOURS ·  FRAN KLI N,  WI  

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 
 
 

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: 
  10/11 - Marie Colturi - $25 
  10/13 - Karen Balcerowski - $25 
  10/15 - Lori Domzil - $25 

Parish Stewardship of Treasure 
Week of October 17, 2021 

 
 

 Envelopes*        $    6,663 
 Offertory Plate        $    1,048 
 Online Giving        $    5,159 
    Total Offerings        $  12,870 
  *includes R&M, Energy, & Holy Days 
 

 Fiscal YTD Offerings       $185,822 
 Budgeted YTD Offerings       $182,950 
            Surplus                                        $    2,872 
 

 Fiscal YTD HOTROD Collections      $  32,071 
 

 Total Cost Roof Repairs        $201,008 
 

Collections For People In Need during the month of 
September totaled $1,709. 

Parish Website 
Check us out at www.stmoftours.org 

Food Pantry - Open Tuesday’s 10am-12pm 
 

Syrup, Spaghetti sauce & noodles, Hamburger Helper, Ketchup, 
Mustard, Instant white rice, Salad dressing, Paper towels,  
Toilet paper, Diapers Size 3 
 

If you cannot make Tuesday, call or email Barbee, 414-209-7674 
or barbee@stmoftours.org for an appointment. 
 

We received a generous donation of $3,000 from Thrivent  
Financial in partnership with Faith Community Church located in 
Franklin.  Faith Community hosted a community food drive for our 
pantry and collected 1718 cans of food with Thrivent matching $3 
per item.  Faith Community has a food drive every month for us. 
Wonderful community involvement as we stamp out hunger.   
Thank you to all our parishioners who contribute on a weekly  
basis, including $755 during the month of September.   
We couldn't do it without you. 

Oct 23/24 - Hospitality / Human Concerns Fall Collection 
Oct 23 - 7pm - Neocatechumenal Way Gathering  
Oct 25 - 5:30pm - Adoration 
   6:15pm - Religious Ed Classes 
Oct 26 - 1pm - Grief Support Group 
   6:30pm - Choir Rehearsal 
   7pm - Knights of Columbus Meeting 
Oct 27 - 5pm - Rummage Sale Team Potluck 
   7pm - Pastoral Council Meeting 
   7pm - Neocatechumenal Word Celebration 
Oct 28 - 7pm - Men of Christ Dynamic Men’s Group 
Oct 30/31 - Knights of Columbus Life Savers for Life 
Oct 30 - 7pm - Neocatechumenal Way Gathering  
Oct 31 - Halloween 

2022 Calendar Raffles 
Next weekend we will begin selling calendar raffles for 2022.  
Stop after mass to make your purchases.  Your support is greatly 
appreciate and you never know if/when you might win! 
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 Intentions, Observances, Readings  
Week of October 24, 2021 

Saturday, October 30th 
4:00pm -    Lector:  Mary Worley 
                 Ministers of Hospitality:  
              Ken Keefer, Ray Lenz, Dave & Cindy Kunze 
  

Sunday, October 31st 
8:30 am -   Lector:  Mark Schlachter 
         Ministers of Hospitality: 
              Bob Mihm, Tim & Emily Shiroda, Joe Koshick,  
              Barb Bing, Larry Schweitzer, Keith Ponath 
 

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

Born to Eternal Life 
  Please remember in your prayers 

Eileen Poblocki 

Intentions  
Sunday 
   8:30 am † Virginia Wojciechowski - Family  
 10:30 am † All Parishioners Living and Dead 
Monday    † Wilfred Riedl - Chiapete Family  
Tuesday  † Valerie Herkowski - Ramona Bosch 
Wednesday  † Donald Acker & Bobby Blaser - 
   Family  
Thursday   † Geraldine Buck - Barb Geiger  
Friday  † Mary Thompson - Joan Roth 
Saturday † All Parishioners Living and Dead 
Next Sunday 
   8:30 am † Camellia Hintz - Family & Friends 
 10:30 am † Helen Baker & Antonia Kuzminski -  
  Family 
 

Observances  
Sunday:  30th Sunday in Ordinary Time 
  World Mission Sunday  
Monday:  
Tuesday:  
Wednesday:  
Thursday: Sts. Simon and Jude, Apostles  
Friday:   
Saturday: BVM  
Next Sunday: 31st Sunday in Ordinary Time 
  Priesthood Sunday; All Hallow’s Eve 
 

Readings  
Sunday:  Jer 31:7-9; Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6; 
  Heb 5:1-6; Mk 10:46-52 
Monday: Rom 8:12-17; Ps 68:2 and 4,  
  6-7ab, 20-21; Lk 13:10-17                        
Tuesday: Rom 8:18-25; Ps 126:1b-2ab,  
  2cd-3, 4-5, 6; Lk 13:18-21                             
Wednesday: Rom 8:26-30; Ps 13:4-5, 6;  
  Lk 13:22-30      
Thursday:  Eph 2:19-22; Ps 19:2-3, 4-5;  
  Lk 6:12-16                                    
Friday:   Rom 9:1-5; Ps 147:12-13, 14-15, 
  19-20; Lk 14:1-6                 
Saturday: Rom 11:1-2a, 11-12, 25-29;  
  Ps 94:12-13a, 14-15, 17-18;  
  Lk 14:1, 7-11                        
Next Sunday: Dt 6:2-6; Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51; 
  Heb 7:23-28; Mk 12:28b-34                        

Bill Blaser; Grace Ciesielski; Kathy Crisci; Gloria Dominiak; Pat Friedewald; Jan Grant; Joseph Heil;  
Nick Ioder; Susanne Jensen; Greg Kaczmarek; Marlene Mishich; Frank & Rafaela Rodriguez; Karen Rueth 

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

Service of Remembrance 
Because we believe the ties of friendship and affection that knit us 
together throughout life do not unravel at death, our annual Service 
of Remembrance will be held Wednesday,  November 3, 2021 at 
7pm.  This is a special prayer service in honor of the departed  
members of our parish community, especially those who died since 
October 1, 2020 through September 30, 2021.  You are welcome 
to bring a picture of your loved one to display. 
  

After honoring this year's deceased, parishioners are invited to 
come to the altar to light a candle to remember other deceased 
loved ones from prior years.  We recognize losing a family  
member or friend is painful, whether the loss is recent or not.   
RSVP by October 30 to the parish office, 414-425-1114 

Bulletin Changes 
Coming November 14, you will see 
changes to the bulletin.  We have a 
new design platform and will be 
able to email you when it is ready. 
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CADIS USA  
Disaster and International Relief Services 

Mission Co-Op Appeal 
 

We are a Catholic disaster relief organization based in Milwaukee, WI and we are part of an international relief network 
called CAmillian Disaster and International Support Services.  CADIS USA, and CADIS International, is a ministry of the  
Ministers of the Infirm, the Order started by St. Camillus de Lellis in Italy in 1590.  The Order has approximately 1,200 
priests and brothers that serve the poor and the sick in 35 countries.  Worldwide they are known as the Camillians. 
 

In 2001, the Order recognized the need to establish an international disaster relief effort with a mission: 
“To witness to the merciful love of Christ for the poor and the sick in word, deed, and sacrament, through serving the 
medical, pastoral, and humanitarian needs of people affected by man-made and natural disasters – regardless of race, 
religion, or ethnicity.” 

 

We provide medical and surgical care, food and clothing, prayers, counseling, and the sacraments (particularly the Eucharist) 
for people after man-made tragedies (such as refugee and internal displacement camps, slums, and areas of armed conflict), 
and natural disasters (earthquakes, hurricanes, & tsunamis).  CADIS is composed of laymen and women, priests, sisters, and 
brothers who are committed to living their faith as doctors, nurses, counselors, and support staff. 
 

CADIS has served in the wake of more than 15 disasters.  For example, in January of 2005, CADIS went to Banda Aceh,  
Indonesia.  Aceh was the area worst hit by the December 2004 Tsunami.  Together with the local archdiocese, a community of 
sisters, and lay volunteers, a free clinic was started at the school of the only Catholic Church in Aceh.  When choosing a site 
from which to operate, we chose the nearest Catholic Church.  We work with and through the local church.  We want the  
people we are helping to know that we are Catholic and to show people of other faiths that we are a religion of peace and 
that our God is a God of love and mercy. 
 

CADIS has also served in Uganda, Sudan, Thailand, India, the Philippines, Peru, Chile, Italy, Pakistan, Kenya, and Haiti.   
Today, we are helping in Nepal and Sierra Leone. 
 

Recently, CADIS has supported the regular operation at Grandma’s House (Refugee Center), a project in the Country of 
Georgia for children war refugees.  The primary objective of the project is to provide psychological support and counseling 
to refugee children and adolescents to help them overcome war-related stress, trauma, emotional and behavioral problems 
as well as assist them in their psychological and social adaptation to the new environment. 
 

Donations to CADIS USA will support ongoing projects: 
1. In Kenya, we have a project called “Sustaining Food Security and Health Care Programs of the Somalian 

Refugee Communities in the District of Wajir, Northeast Kenya”. 
2.   In the Philippines, we have two projects:  “Disaster Rehabilitation And Restoration Intervention Through 

Agro-Forestation And Livelihood Development Program” and “Rebuilding Community Networks”. 
3. And in Sierra Leone, we have a project called:  “Strengthening Health Care Facility and Community      

Mobilization and Building Psychosocial – Pastoral Support in the Diocese of Makeni”. 
 

Through baptism, we are all called to be missionaries – to carry on Christ’s mission of proclaiming the kingdom of God.   
His love and His mercy.  To carry out this mission we rely on the goodwill of committed team members, volunteers, and  
benefactors.   
 

We receive no financial aid from the US government so we have been able to do this work almost entirely upon the  
generosity of Catholics like you through Missionary Cooperation Plan.    
Envelopes are available on the tables by the collection baskets, checks payable to St. Martin of Tours.   
You can also donate online at https://spof-mke.givingfuel.com/group-63-mcp2021 
We ask all donations be in by October 31, 2021.  Thank you for your generosity and support!   

Access Bishop Barron's award-winning programs 
through Word on Fire Digital for free.  Not just 

“sermons” but fascinating bios of saints and more.  
There will be a rainy day so go binge watch! 

 

Text STMOT to 84576 or go to stmot.flocknote.com 
to sign up  

Rummage Sale Team 
Hi everybody and congratulations.  We are planning a pot luck  
supper for all of you who worked so hard to make our rummage 
sale a huge success.  Join us on Wednesday, October 27 at 5pm 
in the narthex.  Bring your favorite dish to share and join in the 
camaraderie.  Hope to see you all there.  Please call Barb Bing, 
414-745-4984, to confirm your attendance so we can plan. 



The Call and Challenge 
 

by Pat Boyer 

A week ago Fr. Terry mentioned the parents of  
St. Therese, the Little Flower became saints.   
I found the following article online about the event. 
(Note they spell some words differently.)  

ABC News Net – Australia Sun 18 Oct 2015 
   The parents of French saint Therese of Lisieux, 
dubbed the Little Flower, have been canonised — 
the first time a married couple have shared the 
honour. 
   Louis and Zelie Martin, who died in 1894 and 
1887 respectively, had nine children, four of 
whom died at a young age, while the other five 
all became nuns.  The youngest, who became 
known as Therese of Lisieux, was reportedly  
described by Pope Pius X as "the greatest saint of 
modern times".  Sunday's ceremony to canonise the 
couple came two-thirds of the way through a 
global church council on the family, which Pope 
Francis is keen to hold up as the key social unit for 
nurturing faith and setting good examples. 
   "The holy spouses Louis Martin and Marie-Azelie 
Guerin practised Christian service in the family, 
creating day by day an environment of faith and 
love which nurtured the vocations of their  
daughters," the Pope said during the mass, using 
Zelie's full first name.  In an interview with  
Paris-Match this week, the pontiff described the 
couple as "evangelists ... who opened their door" 
to those in need in a period in which "a certain 
bourgeoisie ethic was contemptuous of the poor". 
Close to 2,000 Catholics watched the ceremony on 
big screens in the Basilica of Saint Therese in  
Lisieux. 
   "It's a joyful moment," Annabella, accompanied 
by her husband and children, said.  "We try to 
follow their example, even if it's not easy.  It's an 
example of a couple and family life with its joys, 
misfortunes, the loss of four children.   
Their example can be a staff to lean on." 
   Their youngest child, Marie-Francoise Therese 
Martin, was born in 1873, became a cloistered 
nun aged 15 and died of tuberculosis nine years 
later.  She was raised to sainthood in 1925 by 
Pope Pius XI and in 1997 made a doctor of the 
church by John Paul II; a rare honour signifying 
that her writings and preachings were useful to 
Christians.  Her autobiography, The Story Of A 
Soul, written as her health deteriorated, is a  
memoir of her troubled childhood and  
determination after the death of her mother when 
she was four to become a nun and dedicate her 
life to God. 
   Francis has said he carries one of the saint's 
books in his black travelling bag and turns to her 
for help and guidance. 
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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  
closing Mass at 4pm.  Confession and Adoration available.  Vendor 
Market open until 3pm.  Please Note: Mask wearing/social distancing will 
not be guaranteed.  Register: womenofchrist.net.  Phone: 262-689-9725 
or email womenofchrist@gmail.com.  Local Liaison: Mary Forecki,  
414-529-9663. 
 
Catholic Stewardship Appeal  
Thank you to everyone who has supported the Archdiocese CSA.   
We are almost at our goal of $36,057 we need just $908 more.   
Please help us meet our goal.    
You can 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 church doors.  Thank you!  
 
Life Saver 4 Life 
After masses next weekend the Knights 
of Columbus Trinity Council 4580 are 
sponsoring the Life Savers 4 Life  
campaign to raise funds to support  
pro-life causes from conception to natural death.  Your support is greatly 
appreciated. 
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Suy niệm Lời Chúa:   Mc 10,46-52  
   Ai trong chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được những thiệt thòi của người mù. 
Họ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Họ cũng không cảm nhận được niềm 
vui nỗi buồn nơi khuôn mặt những người thân. Thế giới đối với họ là đêm tối 
trường kỳ. Tin Mừng hôm nay nói đến một người mù đứng ăn xin tại cổng thành 
Giêricô. Trong lúc Chúa Giêsu và các môn đệ từ trong thành đi ra, Người đã trông 
thấy, và, trước lời van xin của anh, Chúa đã chữa lành, cho anh được nhìn thấy như 
bao người khác.   
    Chúng ta chiêm ngắm một anh chàng mù, nghèo khổ, gặp được hạnh phúc thật 
nhờ Chúa Giêsu. Anh thiếu hai điều : cái nhìn thể lý và khả năng tìm kiếm công ăn 
việc làm để kiếm sống, nên buộc anh phải đi ăn xin. Anh cần sự giúp đỡ và anh 
ngồi bên vệ đường lối vào thành Giêricô, nơi có nhiều người qua lại.  
    Chúng ta thường hay than phiền và nói rằng, tôi không biết cầu nguyện. Hãy noi 
gương anh chàng Bartimê mù trong Tin Mừng : Anh không ngần ngại kêu lên cùng 
Chúa Giêsu tất cả những gì anh ta cần. Phải chăng chúng ta thiếu đức tin? Nếu 
thiếu, hãy thưa cùng Chúa : “Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con”. 
Phải chăng chúng ta có người thân bằng hay trong gia đình có người bỏ bê việc 
sống đạo ? Vậy, hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ được 
nhìn thấy”. Liệu đức tin có quan trọng như vậy không? Nếu chúng ta so sánh cái 
nhìn thế lý, chúng ta sẽ nói gì đây? 
    Ðức Tin là cuộc hành trình của sự soi sáng: đức tin khởi sự từ thái độ khiêm tốn 
nhìn nhận mình cần đến ơn cứu rỗi và đạt đến cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, 
Ðấng là nguồn vui và là ơn cứu độ. Tình trạng của anh mù thật là buồn, nhưng 
nhiều người còn chưa tin vào Chúa còn buồn hơn. Chúng ta hãy nói với họ : Thầy 
gọi anh và hỏi anh cần gì, Chúa Giêsu sẽ đáp trả bạn cách hào phóng.  
         
************************************************************************************ 
 

Các ngày Lễ trong tháng 10 & 11 
 

1.  Ngày 28 tháng 10:  Thánh Simon & Giuda Tông Đồ - Lễ Kính 
2.  Ngày 1 tháng 11:  Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng 
3.  Ngày 2 tháng 11:  Các đẳng linh hồn - Lễ Nhớ  
4.  Ngày 11 tháng 11:  Thánh Martin of Tours– BM Giáo Xứ - Lễ Kính 
5.  Chúa Nhật ngày 21 tháng 11:  Chúa Ki-tô Vua & Các Thánh TĐVN - Lễ Trọng 
6.  Ngày 24 tháng 11:  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Lễ Kính (mừng vào Chúa 

Nhât, ngày  21 tháng 11) 
7.  Ngày 30 tháng 11:  Thánh Andrew Tông Đồ - Lễ Kính 

Ý cầu nguyện tháng 10 của ĐTC 
 

 Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội 
luôn trung thành và can đảm rao giảng 
Tin Mừng.  Xin cho Giáo Hội luôn là 

một cộng đoàn yêu thương huynh đệ và 
mãi thăng tiến trong tình yêu hiệp 

thông. 

Chúa Nhật XXX Thường Niên - B 
Ngày 24 tháng 10 năm 2021 (Xanh) 

 

Giúp Lễ:  Khang, Dân, Andrew 
 

Đọc Lời Chúa: Chị Lê Oanh, anh Công 
 

Lời Nguyện: Chị Phạm Quỳnh 
 

Dâng Lễ vật: G/Đ anh Hiệp chị Thúy 
 

Thừa Tác Viên TT:  Anh Công, chị Cúc 
 

******************************************** 
Chúa Nhật XXXI Thường Niên - B 

Ngày 31 tháng 10 năm 2021 (Xanh) 
 

Giúp Lễ:  Kimty, Sydney, Ivy 
 

Đọc Lời Chúa: Chị Thanh,  
  chị Lương Oanh 
 

Lời Nguyện: Chị Thúy 
 

Dâng Lễ vật: G/Đ anh Hiệp chị Hạnh 
 

Thừa Tác Viên TT: Anh Toàn, anh Tiên  
 

******************************************** 
Chúa Nhật XXXII Thường Niên - B 

Ngày 07 tháng 11 năm 2021 (Xanh) 
 

Giúp Lễ:  Mai, Khôi, Kiên, Phong 
 

Đọc Lời Chúa: Chị Hồng, chị  Xuân  
 

Lời Nguyện: Chị Hoan Châu 
 

Dâng Lễ vật: G/Đ anh chị Trí Yến 
 

Thừa Tác Viên TT:  Anh Sơn, chị Trang 

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 



Tin Vatican:  Chứng tá về việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình - Hồng Thủy - Vatican News 
 

    Đôi vợ chồng Carmen và Luis 
Maria Gaffet sống ở phía bắc   
Argentina. Họ đã kết hôn được 
gần 30 năm và có 6 người con. Kể 
từ khi họ gặp nhau, Mẹ    Maria 
ngay lập tức trở thành một phần 
trong mối quan hệ của họ và sau 
đó là chuỗi hạt Mân Côi. Ông bà 
đã chia sẻ về cách họ đọc kinh 
Mân Côi cùng con cái, cũng như 
vai trò của Mẹ Maria trong cuộc 
sống gia đình của họ. 
 
    Tôi là Carmen. Tôi đã luôn cảm 
thấy khó đọc kinh Mân Côi. Tôi đã 
không hiểu tại sao tôi luôn lặp lại 
cùng một điều, cũng không hiểu tại 
sao tôi lại lần chuỗi Mân Côi và suy 
niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu rồi 
sau đó chỉ lặp lại Kinh Kính Mừng. 
Một linh mục nói với tôi rằng nếu tôi 
không thể lần hạt, tôi cần đọc kinh 
Truyền Tin mỗi ngày. Ngài nói: 
“Đức Mẹ giống như tất cả các bà mẹ: nếu bạn đưa bàn tay ra cho họ, họ sẽ nắm lấy cả cánh tay của bạn”. 
    Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mà chúng ta có thể cầu nguyện cách đơn giản và hàng ngày, trong sự thinh lặng của tâm hồn, trong 
khi chúng ta lặp lại từng kinh Kính Mừng, với sự dịu dàng của một em bé nói và làm một món quà cho mẹ của mình. 
    Tôi là Luis María. Tôi nhớ rằng khi tôi còn nhỏ, ai đó đã nói với tôi rằng mỗi Kinh Kính Mừng giống như một bông hồng mà chúng 
ta dâng lên Đức Trinh Nữ. Theo nghĩa này, tôi vui vẻ đọc thuộc lòng, ngay cả khi tôi không phải lúc nào cũng đọc xong. 
    Khi chúng tôi đã đính hôn, chúng tôi đọc kinh Truyền Tin mỗi ngày, một chục hoặc nguyên chuỗi Mân Côi. Ở bên nhau tay trong 
tay, trong lời cầu nguyện với Mẹ Maria và Con của Mẹ, đã kết hợp chúng tôi, chúng tôi lớn lên trong đức tin của mình, chúng tôi đọc 
Tin Mừng, chúng tôi nói về nó và chúng tôi muốn sống nó, và với mỗi kinh Kính Mừng, Đức Mẹ càng sống nhiều hơn ở giữa chúng 
tôi. 
    Ngay sau khi kết hôn, bất chấp những thăng trầm của những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, chúng tôi lần hạt Mân Côi bất cứ khi 
nào có thể, khi chúng tôi đi ra ngoài bằng xe hơi với con cái hoặc vào buổi chiều khi chúng tôi tắm cho chúng, cho chúng ăn hoặc cho 
chúng đi ngủ; khi chúng tôi không có nhiều thời gian hoặc cảm thấy mệt mỏi, kinh Truyền Tin hoặc một chục kinh Mân Côi đã cứu  
giúp chúng tôi. Đó là một lời cầu nguyện mãnh liệt, nhưng không dài lắm! 
    Vì vậy, con cái chúng tôi lớn lên trong lời kinh Truyền Tin, các chuỗi Mân Côi, từng chục hay nguyên chuỗi mà chúng tôi có thể 
cầu nguyện. Từ khi còn nhỏ, con cái chúng tôi đã học lời cầu nguyện này và hai mươi mầu nhiệm; chúng thích chơi trò đoán xem một 
lời cầu nguyện tương ứng với mầu nhiệm nào và ai “chiến thắng” sẽ hướng dẫn hoặc đọc lời suy niệm. 
    Theo thời gian, những đứa trẻ xinh đẹp, những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, đã hết sức làm vui lòng cha mẹ, bắt đầu bị mụn 
trứng cá và trở thành những thanh thiếu niên, khiến chúng tôi ngạc nhiên vì chúng nghĩ và làm hoàn toàn ngược lại những gì chúng tôi 
mong đợi hoặc những gì chúng tôi đã nghĩ đến việc dạy chúng: yêu quá sớm, tiệc tùng vụng trộm, nổi loạn, điểm thấp ở trường, ... bất 
cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, chúng đã làm. 
    Có nhiều con cái thì cũng có những xung đột, hiểu lầm và bất ngờ mà chúng tôi tha hồ lựa chọn! Nói chuyện với chúng, cố gắng bắt 
chúng tôi lắng nghe mình thì còn tệ hơn và luôn kết thúc bằng tranh luận. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể làm điều đó một 
mình. Chúng tôi đã “bắt tay” với Mẹ Maria, nhưng đã đến lúc phải dâng cho Mẹ tất cả những gì chúng tôi có và trên hết là những 
người mà chúng tôi yêu thương nhất: con cái của chúng tôi, để Mẹ dạy dỗ chúng tôi trở thành cha mẹ mà chúng cần (và đồng thời giúp 
đỡ chúng tôi giáo dục chúng). 
    Việc lần hạt giữa vợ chồng chúng tôi đã trở thành việc hàng ngày, được suy niệm trong thinh lặng hoặc được lặp đi lặp lại tạ i nơi 
làm việc và những công việc trong ngày và khi có thể, chúng tôi  vẫn làm điều đó với con cái của mình. Việc đọc kinh Mân Côi với 
các con đã giúp chúng tôi rất nhiều: Kinh Lạy Cha và hai kinh Kính Mừng, và một mầu nhiệm mà, tạ ơn Chúa, các con tiếp tục là  
người hướng dẫn giờ kinh. 
    Kinh Mân Côi là một lời cầu nguyện tuyệt đẹp: trong phần đầu tiên khi chúng ta chào Mẹ Maria, chúng ta tiến về phía Chúa Giêsu 
và nhớ lại mầu nhiệm chúng ta đã suy niệm, Tin Mừng trở nên sống động và thành hình. Trong phần thứ hai, chúng ta trở về với chính 
mình, với Chúa. Chúng tôi cũng thích cầu nguyện bằng Tin Mừng hàng ngày dưới ánh sáng của kinh Mân Côi, nghĩa là đọc, trò 
chuyện, suy gẫm và chiêm niệm trong khi chúng tôi đọc kinh Kính Mừng. 
    Chúng tôi không phải là một gia đình luôn cố gắng có thể cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày, nhưng khi chúng tôi làm điều đó thì đó 
là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong lịch sử và hành trình gia đình của chúng tôi. Mẹ Maria đã chinh phục chúng tôi như bất kỳ người 
mẹ nào, người yêu thương, đi tìm đứa con, chờ đợi chúng, hiểu chúng và chấp nhận những gì chúng đưa ra, ngay cả khi nó không đẹp 
hoặc có lẽ chính xác là vì nó không đẹp. Đối với các ông bố bà mẹ cũng vậy, mỗi món quà từ con yêu là một điều gì đó đẹp đẽ, mỗi 
cái ôm đều cảm động. Mẹ Maria không né tránh tất cả những điều này. 
    Khi con cái chúng tôi đi theo con đường riêng của chúng, khi đến lúc chúng rời khỏi nhà, chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp nhau 
như một gia đình trong kinh Mân Côi và trong lời mà chúng suy niệm. Theo nghĩa này, chúng tôi có thể làm chứng rằng đúng là “một 
gia đình cùng cầu nguyện thì ở với nhau và Thiên Chúa chúc lành cho gia đình đó”.   (Osservatore Romano 12/10/2021) 
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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 Jeff Tkachuk to place an 
ad today! jtkachuk@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2513


