SS. CYRIL & METHODIUS PARISH
Served by Society of Christ Fathers since 2003
in English and Polish
2427 S. 15TH STREET * MILWAUKEE, WI 53215
cmmk.org *phone 414-383-3973 *fax 414-383-3974

P A S T O RA L
SERVICE
SUNDAY MASSES
SATURDAY
SUNDAY

4:00 PM - English
5:30 PM - Polish
9:00 AM - English
10:30 AM - Polish

WEEKDAYS MASSES
TUESDAY THROUGH THURSDAY
8:00 AM - English
FRIDAY
7:00 PM - Polish
THE BL. SACRAMENT ADORATION

FRIDAY

6:00 - 7:00 PM

SACRAMENT
OF RECONCILIATION
FRIDAY
6:00 PM - 6:45 PM
SATURDAY
3:00 PM - 3:45 PM
TUESDAY THROUGH THURSDAY
7:30 AM - 8:00 AM

POS£UGA
DUSZPASTERSKA
MSZE ŒWIÊTE NIEDZIELNE
SOBOTA
NIEDZIELA

W

16:00 - j. angielski
17:30 - j. polski
9:00 - j. angielski
10:30 - j. polski

MSZE ŒWIÊTE
DNI POWSZEDNIE

WTORKU DO CZWARTKU
8:00 - j. angielski
PI¥TEK
19:00 - j. polski
ADORACJA NAJŒW. SAKRAMENTU
PI¥TEK
18:00 - 19:00
OD

SPOWIEDŹ ŒWIÊTA
PI¥TEK
18:00 - 18:45
SOBOTA
15:00 - 15:45
OD WTORKU DO CZWARTKU
7:30 - 8:00

AJEMNICA JEZUSOWEGO POKOJU…
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się lęka.” A jak daje świat? Ano, różnie. Daje, budując kolejne tarcze antyrakietowe,
obmyślając nowe systemy bankowe, które i tak nie chronią przed kryzysami gospodarczymi,
produkując nowe szczepionki, które nie radzą sobie z rakiem i mają kłopot z wirusem „świńskiej grypy…” A jak
pokój daje Jezus? Kiedy Benedykt XVI dawał światu encyklikę o nadziei (Spe salvi, 30 XI 2007), to jako
rękojmię pokoju wskazał troje wielkich męczenników współczesnych czasów: 1) Bakhitę (św.Józefinę +1947),
kanonizowaną przez Jana Pawła II. Porwana w Sudanie jako siedmioletnie dziecko, maltretowana, kilkakrotnie
sprzedawana na targach niewolników, przywieziona do Italii, w wieku 21 lat przyjęła chrzest i została siostrą
zakonną. Przez ponad pięćdziesiąt lat spełniała najpospolitsze posługi jako praczka, kucharka, szwaczka i
furtianka, a zasłynęła z wielkiej pogody ducha i słodyczy serca. 2) Kardynała Francois Xavier Nguyen Van
Thuan’a, który aż trzynaście lat spędził w wietnamskich więzieniach, w tym 9 lat w całkowitym odosobnieniu.
Komuniści aresztowali go w 1975r. gdy tylko został mianowany arcybiskupem koadiutorem Sajgonu. Siedział w
więzieniu bez procesu i wyroku. Nie załamał się. Jego więzienne zapiski pełne są słów nadziei. Zwolniono go
dopiero w listopadzie 1988r. Wyjechał do Rzymu, a władze wietnamskie uznały, że jest persona non grata i
zamknęły przed nim granice. Został w Wiecznym Mieście. W 1994r. Jan Paweł II mianował go
wiceprezydentem Papieskiej Komisji lustitia et Pax. Po czterech latach stanął na jej czele. Zmarł w 2002r. Dziś
toczy się jego proces beatyfikacyjny. „Ocaliła mnie Eucharystia” - napisał. To dzięki niej więzienie stało się
prawdziwą szkołą wiary - opowiadał. Mszę św. sprawował każdego dnia, wykorzystując nieostrożność
kierownictwa więzienia. Zezwolono mu na posiadanie wina jako lekarstwa na żołądek. Nie miał kielicha. Trzy
krople wina wylewał bezpośrednio na dłoń. „Były to najpiękniejsze Msze w moim życiu” - opowiadał wzruszony.
Dzięki tym więziennym liturgiom nawróciło się wielu współwięźniów, a nawet strażników więziennych. 3) Pawła
Le-Bao-Thin. Zmarły w 1857r. wietnamski męczennik pisał zza krat: „Ja, Paweł, więzień dla imienia Chrystusa,
chcę, abyście poznali utrapienia, w jakich codziennie jestem pogrążony, abyście rozpaleni Bożą miłością
oddawali wraz ze mną chwałę Bogu. To więzienie prawdziwie jest obrazem wiecznego piekła: do okrutnych
tortur różnego rodzaju, jak okowy, żelazne łańcuchy, powrozy, dochodzi nienawiść, odwet, potwarze (…),
złorzeczenia, a w końcu trwoga i smutek… Pośrodku tych katuszy, od których zazwyczaj gną się i załamują
inni, dzięki łasce Bożej jestem pełen radości i pogody, bo nie jestem sam, ale jest ze mną Chrystus. (…)”. „Ci,
którzy prześladują Kościół i próbują Go zniszczyć, nie zdają sobie sprawy, że im bardziej Go tłamszą i niszczą,
tym mocniej wybucha On łaskami Ducha” - napisał w encyklice Papież. „Przez wiele ucisków trzeba nam wejść
do królestwa Bożego” - oto tajemnica Jezusowego pokoju.

PEACE IN OUR HEARTS
„A peace the world cannot give.”
(John 14,27)

We can get caught up in the busyness and the distractions of life. We spend a lot of time avoiding being really
present in our lives, present to other people and to the reality that we live in. And it is real, not created by
machines. As Pope Francis writes in his encyclical Laudato Si’, „When media and the digital world become
omnipresent, their influence can stop people from learning how to live wisely, to think deeply and to love
generously.” Through paying attention and being fully present to our relationships with other people and with
Jesus, rather than looking for distractions, we too can find peace and joy.
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MASS INTENTIONS
SATURDAY, MAY 25
4:00 PM ++ Frances & Raymond Garsombke
5:30 PM ++ Jan i Danuta Kowalczuk

SUNDAY, MAY 26
SIXTH SUNDAY OF EASTER
9:00 AM ++ Antoni i Marianna Uss
10:30 AM ++ Michał i Anna Stasiowscy

CHRZEST/SACRAMENT OF BAPTISM:
I niedziela miesiąca. Zgłaszamy miesiąc
przed planowaną datą chrztu. Please contact Parish Office at least one month in
advance.

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata.
BIERZMOWANIE: Katecheza dla młodzieży

SUNDAY, JUNE 2
THE ASCENSION OF THE LORD

od 14 roku życia.
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA/SACRAMENT
OF MARRIAGE: Zgłoszenia parafian
przyjmowane są 6 miesięcy przed
planowaną datą ślubu. Please contact Pastor
at least six months before anticipated wedding date. At least one of the parties must
be a registered, participating Catholic member of our Parish.
ODWIEDZINY CHORYCH/COMMUNION
AND SACRAMENT OF SICK: I piątek
miesiąca. W nagłych wypadkach proszę
dzwonić o każdej porze tel. 383-3973. First
Friday of the month. In case of emergency
please call the parish office at any time 3833973.

9:00 AM - For Parishioners
10:30 AM - W intencji Danuty i Krzysztofa
Nocuń z okazji 35 rocznicy ślubu

Sakramenty: chrztu, I Komunii œw, bierzmowania
oraz ma³¿eñstwa udzielane s¹ osobom, które
aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu parafialnym.

TUESDAY, MAY 28
8:00 AM - For Parishioners

WEDNESDAY, MAY 29
8:00 AM - Dantis

THURSDAY, MAY 30
8:00 AM - Dantis

FRIDAY, MAY 31
THE VISITATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY
6:00 PM ADORACJA NAJŚW . SAKRAMENTU
7:00 PM ++ Bronisława i Teofil Ducki
NABOŻEŃSTWO MAJOWE

SATURDAY, JUNE 1
4:00 PM + Zygmunt Stekiel
5:30 PM ++ Leon i Stanisława Matuszewski

Memorial Day.
As Americans, this Memorial Day we will remember those who died
in the service of our country. But as Catholic Americans, we will
also reflect on the meaning of true freedom and thank God for the
Church which is the way to that freedom, a freedom we as
Catholics are called to live to the full. The Church teaches us that
freedom is derived from nature and the whole of our humanity.
„Through our physical bodies, we sum up the elements of the
material world and bring them to their highest perfection and freely
raise their voice in praise to the creator” (cf. Gaudium et spes 14).
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PARISH OFFICE HOURS
MONDAY - THURSDAY 9:00AM - 1:00PM
KANCELARIA PARAFIALNA
PONIEDZIA£EK - CZWARTEK 9:00 - 13:00

PARISH PASTORAL STAFF
ADMINISTRATOR FR. EDWARD TRACZYK, SCH.
pastor@cmmk.org

PARISH SECRETARY - LUIZA DUDEK
secretary@cmmk.org

Financial Council
DONALD HORZEWSKI (414) 394 - 2730
Trustee / Treasurer
WALTER PAWELEC (414) 258 - 4863
Trustee / Secretary
EVA ENDLICH (414) 541 - 1448

ORGANIST - KATARZYNA ZAWISLAK

KOORDYNATOR KPSS
BO¯ENA PRZYBYSZ (414) 345-7760
koordynator.ps@cmmk.org

amerykańskie święto państwowe
obchodzone w ostatni poniedziałek maja, znane wcześniej jako
Decoration Day. Upamiętnia zmarłych obywateli USA, służących
krajowi w trakcie odbywania służby wojskowej. W 2000 roku
przyjęta została rezolucja „Narodowy moment upamiętnienia”,
która wzywa, aby o godz. 15:00 lokalnego czasu, wszyscy
Amerykanie „dobrowolnie i na własny sposób zatrzymali się na
chwilę w zadumie i milczeniu, składając hołd i upamiętniając
amerykańskich żołnierzy poległych na służbie”. W wielu
katolickich wspólnotach - również polonijnych - to święto jest
okazją do modlitwy za wszystkich zmarłych i o pokój na świecie.
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Jesus assures us in the Gospel that he will dwell within us,
and the Holy Spirit will teach us and remind us of what he
taught. This is good news for us, because
it means we are not making this Christian
journey alone, two thousand years
removed from a period in human time. We
are today, like the early Church of
Jerusalem, taught and guided by the
Spirit. We need only to listen and have
faith in his working in us.
In the first reading, a letter from the
Church in Jerusalem is delivered to the Gentiles in Antioch,
Syria and Cilicia. In it they are assured that they are under
no burdens of the Mosaic law. Revelation gives us a vision of
splendor: the holy city Jerusalem. Jesus, in the Gospel, tells
his disciples that he and the Father will dwell within those
who love him and keep his word. He also promises to send
the Holy Spirit as an Advocate.
“POLISH MOTHER’S DAY” / DINNER after Masses,
Sunday, May 26, 2019
“POLSKI DZIEŃ MATKI” obiad po Mszach św.
w niedzielę, 26 maja, 2019
ZAPRASZAMY!

Są na świecie ludzie, którym zależy na odebraniu innym
pokoju serca. Słowa i polecenia Jezusa Chrystusa, choć są
niekiedy twarde i trudne do przyjęcia, niosą z sobą zawsze
obietnicę. Ta zaś mówi o pokoju i nadziei zbawienia, czyli
życia w Bogu. „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie
lęka” - mówi Jezus i dodaje: „Pokój zostawiam wam, pokój
mój wam daję”.
- fragment Dziejów Apostolskich.
Może będziemy zaskoczeni - początek bardzo przypomina
telewizyjny serwis informacyjny, w którym obowiązuje
zasada: zła wiadomość, to cenna wiadomość. Nie dziwimy
się. Konflikty i spory od początku towarzyszą Kościołowi,
ponieważ tworzą go ludzie. Ale zakończenie tej wiadomości
jest odmienne od znanego nam z telewizji. Bożym darem dla
wspólnoty Kościoła jest Duch Święty, który na modlitwie
porządkuje nasze myśli, oczyszcza sumienia i nigdy nie
nakłada większych ciężarów niż to jest konieczne dla
naszego zbawienia.
ostatnie polecenia, jakie Jezus dał uczniom,
zanim został pojmany. Przypomina, że uczuciami, jakie mają
żywić Jego uczniowie, jest radość i pokój. Jezus mówi:
„Odchodzę i przyjdę znów do was”. To oczekiwanie na
powtórne przyjście Pana wypełnia się każdego dnia w
pragnieniu spotkania z Chrystusem. Ci, którzy je posiadają
nie powinni się lękać Jego powrotu do końca czasu.

The very essence of the Annual Stewardship Appeal is to preserve and strangthen the mission and ministry of Jesus throughout the counties
comprising the Roman Catholic Archdiocese of Milwaukee. Each of us is called to share a portion of our blessing with Jesus’ Church as manifest
through the important works of the Annual Stewardship Appeal. Our expected contribution to this program totals $ 4,545. I ask that every
parishioners of Ss.Cyril & Methodius participate in the campaigh. THANK YOU ! to those (55) who have donated already.
„BÓG ZAP£AÆ!”
As of 5/6/2019
Parish

City

F08-Ss. Cyril & Methodius Milwaukee

Amount

Goal

Percent

Over/Under

$ 3,975.00

$ 4,545 87.46%

- $ 570.00

Donors
55

Out of

Percent

207

26.57%

.

- “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” PAPIEŻ FRANCISZEK podczas wizytacji jednej z podrzymskich parafii powiedział: “Dzieci płaczą, są głośne, nie przestają
się ruszać. Jednak naprawdę mnie denerwuje, gdy widzę, że dziecko płacze w kościele, a ktoś mówi, że musi wyjść. We
łzach dziecka jest głos Boga: nigdy nie można wyrzucać ich z kościoła”.

free estimates

Jerzy’s Construction
indoor & outdoor remodeling & painting

Rozga Funeral Home & Cremation Service
703 West Lincoln Ave. • Milw. WI 53215 • 414-671-5200

kitchens • basement • granite countertops
carpeting • hardwood floors
bathrooms • carpentry work
tiles • drywall • painting • staining
varnishing • wallpapering

Rozga-Walloch Funeral & Cremation Services
4309 South 20th St. • Milw. WI 53221 • 414-281-7145

tel. 262-784-5747 • cell. 414-651-2767

Rozga Funeral Planning Center
224 East Mason St. • Milw. WI 53202 • 414-221-7700
www.rozgafuneral.com
**120 YEARS** DISTINGUISHED SERVICE TO OUR COMMUNITY

LIDIA M. FONS
REALTOR®

Tel: (262) 385-0222
Fax: (414) 327-4060
7115 W. Forest Home Ave.
Greenfield, WI 53220
Email: lidiafons100@gmail.com

FONS REAL ESTATE
SERVICES, LLC

Standard Roofing, Inc.
Everything in Roofing
1820 S. Kinnickinnic Avenue
Milwaukee, WI 53204-4088
Gary Freuden • 414-384-8828
FAX 414-384-6558

CARITAS For Children is a Catholic Child Sponsorship Program
advocating for orphaned children, abandoned, impoverished and
living at risk. CARITAS work in partnership with Catholic religious
communities in Poland, Uganda, Kenya, Nigeria, and Haiti; bringing
a future and hope to children who have been born into a cycle of
extreme poverty. If you would like to sponsor a child, find us at
www.caritas.us or call 414-771-7030 ext. 315 / 300.

Carpet Cleaning
Furniture Cleaning
Area Rug Cleaning
Emergency Extraction
Car Interior Cleaning
Repair and Installation

W180N7686 TOWN HALL ROAD
MENOMONEE FALLS, WI 53051
• Tuckpointing
• Caulking
• Masonry Repairs
• Concrete Repairs
• Waterproofing
• Building Surface Cleaning
• Industrial • Commercial
• Institutional • Residential

Serving Restoration & Maintenance
Needs in Wisconsin and Illinois
(262) 377-7887 • www.holtonbrothers.com

www.ow.katowice.pl

Toll Free: 877.595.5087
Phone: 414.510.9264
www.quicksteamwi.com
Email: info@quicksteamwi.com
8540 S. Liberty Ln
Oak Creek, WI 53154

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com
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