
MISSION STATEMENT

Tuesday, Wednesday, and Thursday from 8:30AM to 4:00PM.

OFFICE HOURS

7963 S 116th Street Franklin, WI 53132
 
414-425-1114                                    
 
parish@stmoftours.org             www.stmoftours.org

OUR LOCATION

www.facebook.com/stmoftours.org

WEEKEND
Saturday | 4:00pm
Sunday | 8:30am, 10:30am 
(English)
12:30pm (Vietnamese)
 
WEEKDAY
Daily | 8:30am in Church
 
HOLY DAYS
8:30am (English)
6:30pm (Bilingual)
 
RECONCILIATION
By appointment only.

MASS SCHEDULE

NOVEMBER 14, 2021  |  THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

ST. MARTIN OF TOURSParish

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
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.



Have A Prayer Request Or Need A Pastoral Visit? 
 Contact the parish office.

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

PRAYER REQUESTS

Week of November 14
Sunday         
                 8:30 am  †    Joseph, Alice, & Grace Rupinski - Family
               10:30am   †    All Parishioners Living & Dead
 

Monday                   †    Bob Trepanier - Wife
Tuesday                  †    Ken Theys & Family
Wednesday           †    Donald Acker & Bobby Blaser - Family
Thursday                †    Virginia Wojciechowski - Family
Friday                       †    Stanley Peternell - Family
Saturday                 †    All Parishioners Living & Dead
 

Next Sunday         
                 8:30 am  †    Joel Sliga - Chiapete Family
               10:30am   †    Michael & Walter Kuzminski - Family
 
Observances 
Sunday                    33rd Sunday in Ordinary Time
Monday                   St. Albert the Great, 
                                        Bishop and Doctor of the Church
Tuesday                  St. Margaret of Scotland; 
                                        St. Gertrude, Virgin
Wednesday           St. Elizabeth of Hungary, Religious
Thursday                Dedication of the Basilicas of Sts. Peter and                 
                                        Paul, Apostles; 
                                        St. Rose Philippine Duchesne, Virgin
Friday
Saturday                 BVM
Next Sunday         Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
 

MASS INTENTIONS

https://stmoftours.churchgiving.com
GIVE ONLINE TODAY!

Thank you for your continuous generosity and support!

Year-to-Date       $  39,244
Our Goal                $201,008

Nov 07, 2021        $ 12,254
Year-to-Date         $216,416
Our Goal                   $213,678
    

Weekly Offering              HOTROD Offering
STEWARDSHIP

Fr. Terry Langley, SCJ - Administrator/Pastor         
Ext. 3005 or 414-209-7677  - langleyterence@gmail.com
 
Associate Pastor                   
Ext. 3006  or 414-209-7676  
 
Charles Schneider and Linh Bruno Nguyen  - Deacons   
Dn. Chuck - 414-406-4608 or drehen@msnc.om 
 
Diane Winkowski - Administrative Assistant
Ext. 3001 or 414-209-7678 - dianew@stmoftours.org
 
Julie Baker - Bookkeeper                               
Ext. 3012 or 414-209- 7682 
 
Katie Delemont - Christian Formation                
Ext. 3004  or 414-209-7684 - kdelemont@stmoftours.org
 
Mary MacDonald - Music Director                         
414-704-5611 - marykempsmac@gmail.com

PARISH STAFF

4:00pm -   Lector:  Mary Worley
                       Hospitality:  Fred & Rose Crnkovich, Floyd Nalencz, Ramona Bosch, Dave & Cindy Flynn,     
                                                  John & Michelle Robb 
8:30 am -   Lector:  Pam Ostrowski
                       Hospitality:  Lynette Blaser, Rick Slama, Dave Goehring, Rick Chiapete, David & Marian Sweeney
10:30 am - Lector:  John Stolowski
                       Hospitality: Tim & Rebbeca Stache, Jim Wier

MINISTERS - NOVEMBER 21, 2021
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Nov 15 - 5:30pm - Adoration
                  6:15pm - Religious Ed Classes
Nov 16 - 1pm - Grief Support Group
                  7pm - Finance Meeting
Nov 18 - 7pm - Human Concerns Meeting
                  7pm - Cemetery Committee 
Nov 20/21 - Hospitality 
Nov 21 - 9am - Life Teen Session
Nov 22 - 5:30pm - Adoration
                   7pm - Adult Formation Meeting
Nov 23 - 1pm - Grief Support Group
                   6pm - Advent by Candlelight
                   7pm - Knights of Columbus Meeting
Nov 25 - Thanksgiving - Mass at 9am
Nov 29 - 5:30pm - Adoration
                   6:15pm - Religious Ed Classes 
Nov 30 - 1pm - Grief Support Group

NOVEMBER CALENDAR

more significance.  What happens to us when we 
die? Whether we die during the natural course of 
our lives or when Christ comes again, the 
experience is the same.  If we believe that we are 
meant to live in union with God eternally and that 
death completes and does not diminish us, then it 
is worth our time and effort to wait in vigilant hope 
of the Lord’s coming in glory.  Our journey back to 
God is something beautiful to be desired, not 
dreaded or feared.
 

Sadly, many folks believe that life is no more than a 
random occurrence without any purposeful 
direction or meaning. Death is simply death and 
nothing more.  For them, the Second Coming of 
Christ and God’s eternal promise have no meaning.  
When we understand the truth about who we are, it 
changes things up.  We then can see ourselves as 
works in progress who have the choice to either 
resist the inspirations of the Divine Artist or give 
into the wonderful creativity of His will.  
Life awaiting the fullness of Christ to come 
becomes an unfolding of Divine surprises and 
abundant joy.  God is eternally merciful, forgiving, 
and welcoming.  It is only when we directly reject 
this gift and turn our backs on Love itself that we 
have anything to fear.

And then they will see ‘the Son of Man coming in the 
clouds’ with great power and glory.”  Take a moment 
to ponder these words from today’s Gospel.  
How does this image make you feel?  For people to 
truly understand the significance of this message, 
something profound has to happen within.  If we 
find ourselves reacting with a sense of dread or 
fear, we have to step back and ask why.  Our answer 
will reveal a great deal about our relationship with 
God.  It’s hard to fall in love with a God of whom we 
are afraid.  God does not want us to be afraid. Nor 
does He want us to align our wills to His in order to 
avoid some kind of horrendous eternal 
consequence.  That sounds like too much of a 
superficial power play on the part of God who 
continues to seek out His children in love.
 

In order for these words to carry any type of 
significant meaning for us, they have to resonate 
with and touch us on a deeper level.  They have to 
be able to connect some dots and have meaning for 
us in order for this promise to change our lives.  
Sometimes we get preoccupied with the 
uncertainty of our deaths.  Not knowing when or 
how we will eventually die can be unsettling.  
But, more so than needing an answer to the “when” 
of death, the “what” of death answer we provide has 

33rd Sunday in Ordinary Time
GOSPEL MEDITATION
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Today is the second last Sunday of the Liturgical Year.  
Next week is the end with what us “older” folks know as the 
Feast of Christ the King.  Today’s Gospel from Mark is a fitting 
one for the last week of Ordinary Time.  We end year B of the 
three-year Liturgical Cycle with Chapter 13 of Mark. 
This Chapter 13 is about the End of Times.  Mark’s Gospel is 
the shortest of the four Gospels.  The last three chapters after 
today’s Gospel are about the Passion of Jesus which are used 
on the Sundays of the end of Lent.  It will be the last Sunday 
we will hear from Mark until a little over 2 years from now with 
the 1st Sunday of Advent in 2023.
 

Today’s Gospel starts with the reference to what is known as 
the Great Tribulation.  This End of Times is first alluded to in 
the Old Testament Book of Daniel 9:24-27.  Jesus’s earthly 
ministry is often referred to as fulfilling a lot of the 
predictions of the Old Testament.  We are familiar with Jesus 
being the fulfillment of many Old Testament writings.  That He 
is the fulfillment of being born from the line of David.  He 
fulfills many of the Old Testament foretelling of His coming.  
Today He predicts of the End of Times. (This Tribulation is 
also mentioned in Matthew Chapter 24 and Luke Chapter 21 in 
Years A&C)
 

We are very familiar with the dramatic story presented in the 
Book of Revelation, the last Book of the New Testament 
which is also the last Book of the Bible.  As in today’s Gospel it 
predicts the Apocalypse, the complete destruction of the 
world as we know it.  In today’s Gospel it says:
    “But in those days after that tribulation the sun will be     
    darkened, and the moon will not give its light, and the stars 
    will be falling from the sky, and the powers in the heavens 
    will be shaken. And they will see ‘the Son of Man coming in     
    the clouds’ with great power and glory, and then He send     
    out the angels and gather [His] elect from the four winds, 
    from the end of the earth to the end of the sky” 
                                                                                [Mark 13:24-27]
 

This is certainly a frightening prediction.  Will we witness it? 
We cannot know.  This Liturgical Year started with the reading 
from Mark on the First Sunday of Advent almost 12 months 
ago that comes right after today’s Gospel verses.
   “But of that day or hour, no one knows, neither the angels in         
    heaven, nor the Son, but only the Father.” [Mark 13:32]
 

As ominous as this sounds the End of Times predicted in the 
Old and New Testaments and by Jesus in today’s Gospel will 
not be awful for those of us who are faithful.

by Pat Boyer
THE CALL & CHALLENGE

WEEK OF NOVEMBER 14
Sunday:               Dn 12:1-3; Ps 16:5, 8, 9-10, 11; Heb 10:11-14, 18; 
                                 Mk 13:24-32
Monday:               1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63; 
                                 Ps 119:53, 61, 134, 150, 155, 158; Lk 18:35-43
Tuesday:             2 Mc 6:18-31; Ps 3:2-3, 4-5, 6-7; Lk 19:1-10
Wednesday:      2 Mc 7:1, 20-31; Ps 17:1bcd, 5-6, 8b and 15;             
                                 Lk 19:11-28
Thursday:           1 Mc 2:15-29; Ps 50:1b-2, 5-6, 14-15; Lk 19:41-44
    Dedication:    Acts 28:11-16, 30-31; Ps 105:2-3, 36-37, 42-43;
                                 Mt 14:22-33
Friday:                  1 Mc 4:36-37, 52-59; 1 Chron 29:10bcd, 11abc,         
                                 11d-12a, 12bcd; Lk 19:45-48
Saturday:            1 Mc 6:1-13; Ps 9:2-3, 4 and 6, 16 and 19; 
                                 Lk 20:27-40
Next Sunday:    Dn 7:13-14; Ps 93:1, 1-2, 5; Rv 1:5-8; Jn 18:33b-37

Sunday Readings
First Reading:
“But the wise shall shine brightly
    like the splendor of the firmament,
and those who lead the many to justice
    shall be like the stars forever." (Dn 12:3)
Psalm:
You are my inheritance, O Lord! (Ps 16)
Second Reading:
For by one offering
    he has made perfect forever those who are being 
consecrated. (Heb 10:14)
Gospel:
“And then they will see 'the Son of Man coming in the 
clouds'
    with great power and glory,
    and then he will send out the angels
    and gather his elect from the four winds,
    from the end of the earth to the end of the sky.” 
        (Mk 13:26-27)
 

Excerpts from the Lectionary for Mass ©2001, 1998, 1970 CCD.
The English translation of Psalm Responses from Lectionary for Mass 
© 1969, 1981, 1997, International Commission on English in the Liturgy 
Corporation. All rights reserved.

READINGS FOR THE WEEK
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Notes (emails) and Text messages sent with Flocknote will 
have one click links to more information about events and 
ministries.  One ACTIVE click unlike this link you need to type 
to join stmot.flocknote.com (or text STMOT to 84576)



                  11/01/2021 - Frank Salinsky - $25
                  11/03/2021 - Jacqueline Konkol  - $25
                  11/05/2021 - Tony Tobin & Jeannette - $25
 

Calendar raffles for 2022 now on sale.  Stop after mass 
to make your purchases.  Your support is appreciated 
and you never know if/when you might win!

 CALENDAR RAFFLE WINNERS

Manwich, Flour Tortillas, Spaghetti sauce, Ketchup, Mustard, 
Pancake Mix, Instant white rice, Salad dressing, Canned Carrots 
& Mixed Vegetables, Paper towels, Toilet paper, Diapers Size 3
 

Not able to make Tuesday between 10am & noon, call/email 
Barbee for appointment, 414-209-7674 /barbee@stmoftours.org.

FOOD PANTRY

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.
 

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.

SACRAMENTS

This is an evening for women to prepare their minds 
and hearts for Advent.  Join us  on November 23,  2021 
from 6–9pm in the narthex.  If you would like to host a 
table or join others at a table please contact 
Jeannette Schupp by November 21 at 262-827-0847 
or jschupp@att.net.  
Table hostesses coordinate table settings, 
decorations, candles,  dessert, and beverages (wine 
and soda only).  We will supply coffee and water.

Advent by Candlelight

EVERYDAY STEWARDSHIP     
                                                        —Tracy Earl Welliver, MTS
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In the time of Christ, sacrifice was nothing new to the Jewish 
people.  The Israelites were experts at sacrifice.  So, after 
centuries of every kind of offering imaginable, what was so 
special about Christ’s?  What made it so different from the 
sacrifices offered by the Levitical priests for centuries before 
his death?
 

Well, to adequately answer that question would consume whole 
volumes.   And, of course, the first and most important reason 
is that Christ was the son of God and the savior of the world, 
not a random (if “unblemished”) lamb offering.  It was only by 
the blood of Christ that we could be redeemed.
 

But another answer is this:  Christ’s sacrifice cost him.  In fact, 
it cost him everything. The offerings made by the Israelites 
through their priests cost them too, of course.  They gave of 
their flocks, of their household stores, of their wealth.  But 
Christ gave differently.  He gave of himself.  He gave until it was 
all gone.
 

Such is the highest form of stewardship:  the gift of self to the 
point of discomfort.  It can take a multitude of forms and I am 
not saying we are all called to be nailed to the cross.  In fact, for 
most of us, our gifts will not involve physical discomfort at all. 
But certainly, stewardship demands discomfort.  It demands 
that we go against our human nature of putting ourselves first, 
of thinking primarily of our own needs and desires.  And most of 
all, it demands love.  For that, above all else, distinguished the 
gift Christ gave us.
 

 

Human Concerns is once again having the giving trees for 
those less fortunate.  Envelopes will be on the trees 
November 20 2021.  Parishioners have been very 
generous throughout the year, and we ask for your support.
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TỜ THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô XXIII ngã bệnh 
nặng, các bác sĩ không nói gì về bệnh tình, nhưng 
người biết khó sống và thường nói: “Tôi đã sắp sẵn hành trang”. 
Vào ngày cuối cùng, vị thư ký riêng tới bên giường hôn tay Đức 
Giáo Hoàng và hỏi thăm xem ngài biến chuyển ra sao. Đức Gioan 
trả lời: - Cha thấy dễ chịu và an bình trong tay Chúa, nhưng cũng 
hơi lo. Vị thư ký nói: - Cha không phải lo. Nhưng chúng con đang 
lo đây. Chúng con mới nói chuyện với các bác sĩ…
Đức Giáo Hoàng ngắt lời hỏi: - Họ nói với con thế nào?
Vị linh mục nghẹn ngào nói: - Thưa Đức Thánh Cha, con phải nói 
sự thật: Hôm nay là ngày của Chúa. Hôm nay Cha về Thiên đàng.
Nói xong, vị thư ký quỳ xuống bên giường ôm mặt khóc. Đức Giáo 
Hoàng âu yếm xoa đầu vị thư ký và ôn tồn nói:
- Mọi khi con can đảm lắm, sao giờ mềm yếu vậy? Con vừa cho ta 
nghe những lời hay đẹp nhất mà một vị linh mục có thể nói: Hôm 
nay Cha sẽ về Thiên đàng.
Phải có một niềm tin vững mạnh, người ta mới có thể bình thản 
như vậy lúc từ giã cõi đời. Kết thúc cuộc sống trần gian, cũng 
như ngày tận thế mà Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay, chính là 
lúc Chúa đến trong vinh quang. Dĩ nhiên diện kiến Chúa bao giờ 
cũng là một phần thưởng và muốn được thuởng thì phải qua thử 
thách, và cũng chắc chắn nếu ta cầu xin và cố gắng. Chúa sẽ ban 
ơn để ta thắng vượt cơn thử thách này.
Những thử thách trước tận thế thuộc ba loại: Trước hết là các 
ngôn sứ giả hiệu và cả Mêsia giả nữa, họ tìm cách lừa dối, lung 
lạc niềm tin các tín hữu. Rồi đến các tai nạn tự nhiên: đói khát, 
chiến tranh, thiên tai động đất… Sau cùng các Kitô hữu sẽ bị 
bách hại.
Những thử thách này cốt thanh luyện niềm tin các tín đồ, người 
nào trung kiên sẽ được vui mừng đón Chúa trong vinh quang. 
Đây là lần đầu tiên Chúa nói tới uy quyền của Người: Chúa sẽ ngự 
trên mây cao xét xử trần gian. Kiểu nói này vốn dành cho Thiên 
Chúa, và như vậy Chúa Giêsu đã xưng mình là Thiên Chúa.
Trong bài giảng này Chúa nói về hai biến cố một lúc: biến cố phá 
hủy thành đô Giêrusalem và việc tận thế. Người Do Thái coi việc 
phá hủy Giêrusalem là hình ảnh ngày thế mạt. Khi thánh Marcô 
viết Tin Mừng thì việc đó đã xảy ra rồi. Nhưng trong tư tưởng 
người Do Thái lúc đó, thì ngày thế mạt cũng sắp tới, và trong kinh 
nguyện các tín hữu, ta thường nghe nhắc lại lời cầu: Xin Chúa 
đến! Mọi người nóng lòng chờ ngày Chúa quang lâm như lịch sử 
đã ghi nhận Chúa xuống trần. Chúa đến lại lần thứ hai như người 
cha đi vắng trở về nhà, như ông chủ đã gieo vãi hạt giống Tin 
Mừng, bây giờ tới thu hoạch hoa lợi.
Chúng ta là môn đệ Chúa, chúng ta mong chờ gặp lại Chúa là 
phải. Tuy Chúa không xa cách chúng ta, nhưng chúng ta mong 
được thấy Chúa trong vinh quang của Người. Tuy nhiên muốn có 
được lòng mong chờ như vậy, chúng ta phải có đủ tư cách, phải 
sẵn sàng để không ngại đối diện Chúa. Phải là đứa con thảo, phải 
là người môn đệ trung thành với Lời Chúa, sống theo Tin Mừng, 
theo đường lối Chúa vạch định. Phải là người đầy tớ nhận tiền vốn 
Chúa để lại và đã sinh lợi như Chúa muốn.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:  MC 13, 24-32

 - 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

LIÊN LẠC CHA QN, HĐMV & CÁC TRƯỞNG BAN

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đang bị đau 
khổ, đặc biệt là những trẻ em vô gia cư, mồ côi và nạn 
nhân của chiến tranh; xin cho các em can đảm, biết 

chuyên chăm học hành và cho các em được cảm nghiệm 
tình yêu gia đình.

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11 CỦA ĐTC

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên - B
Ngày 14 tháng 11 năm 2021 (Xanh)

 

Giúp Lễ:                       Paul, Mark, David, Amy 
Đọc Lời Chúa:           Anh Bùi Hiệp, anh Cường
Lời Nguyện:               Anh Châu
Dâng Lễ vật:              2 chị Loan
Thừa Tác Viên TT:  Anh Quang, anh Bùi Hiệp
 

********************************************
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua/
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 21 tháng 11 năm 2021 (Tím)
 

Giúp Lễ:                       Eden, Adam, Anthony
Đọc Lời Chúa:           Anh Tâm, chị Thu
Lời Nguyện:               Anh Trần Hiệp
Dâng Lễ vật:              G/đ anh chị Ly Loan
Thừa Tác Viên TT:  Anh Tâm, chị Sơn
 

********************************************
Chúa Nhật I Mùa Vọng– Năm C

Ngày 28 tháng 11 năm 2021 (Tím)
 

Giúp Lễ:                       Khang, Dân, Andrew     
Đọc Lời Chúa:           Chị Bích Vân, chị Kim Lan   
Lời Nguyện:               Chị Huyền   
Dâng Lễ vật:              G/đ anh Phương, chị Châu 
Thừa Tác Viên TT:  Chị Khanh, chị Hồng 

LỊCH TRỰC PHỤNG VỤ
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CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN B

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 3/11/2021 tại đại thính đường 
Phaolô VI Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng Thiên Chúa luôn mạnh 
mẽ hơn sự kháng cự của chúng ta và vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta. Do 
đó, khi sửa lỗi một người anh em, điều quan trọng hơn hết chính là tình 
yêu.
Tiếp tục loạt bài giáo lý về thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, Đức Thánh 
Cha đã cùng các tín hữu suy tư về lời kêu gọi của thánh Phaolô: “sống 
theo Thần Khí”.
Thánh Phaolô dùng hình ảnh “bước đi” để diễn tả hành trình của người 
môn đệ Chúa Kitô (Gl 5,16). Thần Khí Chúa hướng dẫn chúng ta trên con 
đường nên thánh. Người dạy chúng ta kiên vững trong cuộc sống mới mà 
chúng ta đã nhận được trong Đức Kitô và từ chối “những ham muốn của 
xác thịt” trái ngược với sự sống mới (Gl 5).
Hành trình của môn đệ Chúa Giêsu là một hành trình suốt đời, đòi hỏi sự 
phấn đấu không ngừng, không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà cả trong 
đời sống cộng đoàn. Chỉ nhờ ân sủng và lòng bác ái là quà tặng của Chúa 
Thánh Linh chúng ta mới có thể chiến thắng những cám dỗ luôn luôn 
hiện hữu như giận dữ, đố kỵ và ích kỷ. Theo nghĩa này, thánh Phaolô 
khuyên chúng ta “hãy mang lấy gánh nặng của nhau” (Gl 6, 2), hiền hoà 
sửa chữa những người lầm đường lạc lối và thương xót những người đang 
đau khổ.
Bắt đầu buổi tiếp kiến cộng đoàn nghe đoạn thư thánh Phaolô gửi tín 
hữu Galát (5,16-17.25):
“Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ 
không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa.  Vì tính xác thịt 
thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước 
muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, 
khiến anh em không làm được điều anh em muốn… Nếu chúng ta sống 
nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”.
Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với lời chào các tín hữu hiện diện:
Tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là theo Người
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong đoạn Thư gửi tín hữu Galát mà chúng ta vừa nghe, thánh Phaolô 
khuyên các Kitô hữu hãy sống theo Thần Khí (x. 5,16.25). Thật vậy, tin vào 
Chúa Giêsu có nghĩa là theo Người, đi theo Người trên con đường của 
Người, như các môn đệ đầu tiên đã làm. Đồng thời, nó có nghĩa là tránh 
con đường ngược lại, con đường ích kỷ, tìm kiếm lợi ích của riêng mình, 
điều mà Thánh Tông đồ gọi là “ham muốn của xác thịt” (câu 16). Thần Khí 
là Đấng hướng dẫn hành trình theo con đường của Đức Kitô, một hành 
trình kỳ diệu nhưng cũng vất vả, bắt đầu từ bí tích rửa tội và kéo dài suốt 
đời. Chúng ta hãy nghĩ đến một cuộc hành trình trên núi cao: nó thật hấp 
dẫn, là điểm đến thu hút chúng ta, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và 
sự bền bỉ.
Sống theo Thần Khí
Hình ảnh này có thể hữu ích để hiểu ý nghĩa của những lời thánh Tông đồ 
đã nói: “sống theo Thần Khí”, “để chính mình được Người hướng dẫn”. Đó 
là những cách nói diễn tả một hành động, một chuyển động, một sự 
năng động ngăn chúng ta dừng lại trước những khó khăn đầu tiên, nhưng 
thúc đẩy chúng ta tin tưởng vào “sức mạnh đến từ trên cao” (Shepherd of 
Hermas, 43, 21). Bằng cách đi theo con đường này, Kitô hữu có được một 
tầm nhìn tích cực về cuộc sống. Điều này không có nghĩa là sự ác trên 
thế giớidường như đã biến mất, hay những xung lực tiêu cực của 
ích kỷ và kiêu hãnh đã biến đi; đúng hơn nó có nghĩa là tin rằng 
Thiên Chúa luôn luôn mạnh hơn sự phản kháng của chúng ta và vĩ 
đại hơn tội lỗi của chúng ta. Và đây là điều quan trọng!
Đi cùng cộng đoàn
Trong khi khuyến khích tín hữu Galát đi theo con đường này, 

TIN VATICAN:  ĐTC PHANXICÔ: SỬA LỖI CHO ANH EM BẰNG TÌNH 
YÊU VÀ SỰ HIỀN HOÀ- Hồng Thủy - Vatican News

lời cổ võ, một cách thúc giục. Thánh Phaolô cảm thấy lời khuyên 
này cũng cần thiết cho chính ngài. Dù biết rằng Chúa Kitô sống 
trong ngài (xem 2,20), nhưng ngài cũng tin chắc rằng mình vẫn 
chưa đạt đến mục tiêu, lên đến đỉnh núi (x. Pl 3,12).
Thánh Tông đồ không đặt mình trên cộng đoàn của mình, ngài không 
nói: “Tôi là người đứng đầu, các bạn là những người khác; tôi đã lên đến 
đỉnh núi và các bạn còn đang đi trên đường”; ngài không nói như thế. 
Nhưng ngài đi vào giữa cuộc hành trình của mọi người, để đưa ra một 
tấm gương cụ thể về việc vâng theo Thiên Chúa thì cần thiết như thế 
nào, qua việc luôn ngày càng sống theo và tốt hơn sự hướng dẫn của 
Thần Khí. Và thật đẹp biết bao khi chúng ta thấy những mục tử bước đi 
với dân của họ và không tách ra khỏi họ. Điều này thật là đẹp; làm cho 
tâm hồn cảm thấy bình an.
Mang gánh nặng giúp nhau
Việc “sống theo Thần Khí” này không chỉ là một hành động cá nhân: nó 
liên quan đến tất cả cộng đoàn. Trên thực tế, xây dựng cộng đoàn theo 
con đường mà thánh Tông đồ chỉ ra thì thật là thú vị, nhưng đầy thử 
thách. Những “ham muốn của xác thịt”, “những cám dỗ” mà tất cả 
chúng ta đều có, tức là lòng đố kỵ, thành kiến, đạo đức giả, tranh chấp 
tiếp tục được cảm nhận, và việc tuân theo những giới luật nghiêm ngặt 
có thể là một cám dỗ dễ dàng. Nhưng khi làm như thế chúng ta sẽ lạc 
xa con đường tự do và thay vì leo lên đỉnh, chũng ta sẽ quay trở lại dưới 
chân núi. Đi theo con đường của Thần Khí, đòi hỏi trước hết chúng ta 
phải dành chỗ cho ân sủng và lòng bác ái. Hãy dành chỗ cho ơn Chúa, 
đừng sợ. 
Sửa lỗi với sự hiền hoà
Sau khi nói cách nghiêm khắc, thánh Phaolô đã mời các tín hữu Galát 
hãy mang lấy những gánh nặng của nhau và nếu ai đó phạm sai lầm, 
hãy đối xử cách hiền hoà (x. 5,22). Chúng ta hãy lắng nghe lời của ngài: 
“Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người 
được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người 
ấy, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô; phải tự đề phòng kẻo 
chính mình cũng bị cám dỗ. Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau” 
(6,1-2). Một thái độ rất khác với thói nhiều chuyện, điều không phải là 
sống theo Thần Khí. Theo Thần Khí là đối xử dịu dàng với người anh em 
khi sửa lỗi cho họ và khiêm nhường cảnh giác mình để không rơi vào 
những tội lỗi đó.
Thói nhiều chuyện
Thật vậy, khi chúng ta bị cám dỗ xét đoán người khác, như thường xảy 
ra, trước tiên chúng ta phải suy ngẫm về sự yếu đuối của chính mình. 
Chỉ trích người khác thì dễ dàng biết bao! Nhưng có những người dường 
như đã tốt nghiệp trong ngành nhiều chuyện. Mỗi ngày họ phê phán 
người khác. Nhưng bạn hãy nhìn lại chính mình! Sẽ rất tốt nếu chúng ta 
tự hỏi điều gì đã thúc đẩy chúng ta sửa lỗi anh chị em, và có phải, theo 
cách nào đó, chúng ta không có trách nhiệm về lỗi lầm của họ.
Quy luật cao nhất của việc sửa lỗi huynh đệ là tình yêu thương: mong 
muốn điều tốt lành cho anh chị em của chúng ta. Đó là bao dung với 
những vấn đề của người khác, thinh lặng cầu nguyện cho những khiếm 
khuyết của người khác, và sau đó tìm ra con đường đúng đắn để giúp 
họ sửa chữa bản thân. Và điều này không hề dễ dàng. Cách dễ dàng 
nhất là nói xấu. Lột mặt người khác như thể mình là người hoàn hảo. 
Không nên làm điều này. Hãy hiền lành, kiên nhẫn, cầu nguyện, gần gũi.
Chúng ta hãy vui mừng và kiên nhẫn bước đi trên con đường này, để 
chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
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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


