SS. CYRIL & METHODIUS PARISH
Served by Society of Christ Fathers since 2003
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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

ZYNIĆ NIEBO NA ZIEMI
Wniebowstąpienie Pana Jezusa to święto radości. I tym nas zaskakuje. Kto wracał z dworca po
pożegnaniu kogoś bliskiego, lub z cmentarza po pogrzebie kogoś kochanego, ten wie, że nie
łatwo jest wtedy o radość. A tu apostoł napisał, że gdy Jezus „rozstał się z nimi i został uniesiony
do nieba, oni z wielką radością wrócili do Jerozolimy”. Czy to możliwe? Chyba mało możliwe. Jeżeli jednak
istnieje taka ewentualność, to tylko w jednym przypadku - w takim mianowicie, gdy ma się świadomość
bliskości nieba. Życie ludzkie najeżone jest bólem, zmartwieniami, ciągłymi rozstaniami. Tylko zapach i smak
nieba mógł wprowadzić wtedy w serca apostołów radość. Jaki więc „zapach” i jaki „smak” ma niebo na ziemi?
Jakimi zmysłami je odbierać, by w każdym położeniu cieszyć się jego perspektywą i bliskością? Otóż niebo na
ziemi ma kolor i aromat dobroci. Na słowa młodzieńca: „Nauczycielu dobry…”, Jezus odpowiedział: „Dlaczego
nazywasz mnie dobrym, tylko Bóg jest dobry” (Mk 10,17-18). Ale kto widzi Jezusa, ten widzi także Boga Ojca
(por.J 14,9). Apostołowie tak bardzo ukochali ten „smak”, że gdy św.Piotr przemawiał w domu Korneliusza, to
jako głównego argumentu dla przekonania słuchających go tam ludzi, przywołał dobroć Zbawiciela. „Przeszedł
On dobrze czyniąc…” - mówił Piotr (Dz 10,38). Gdzie ludzie są dobrzy, tam jest niebo! W „Gościu
niedzielnym” ( 1 I 2006), redaktor Marcin Jakimowicz opisał trzy swoje piękne, proste i zaskakujące
doświadczenia nieba. Oto jedno z nich: „Pół roku temu szliśmy do spękanej ziemi Hercegowiny. Otaczały nas
rozsypujące się śródziemnomorskie domki. Byliśmy bardzo spragnieni. Nagle przed biały dom z czerwoną,
rozgrzaną dachówką wyszła kobieta (…). Przyniosła wielki dzban zimnej wody z sokiem. Pyyycha! - „Mam coś
dla was” - powiedziała po chorwacku. Przyniosła duże świece z wizerunkami M.B.Królowej Pokoju. Widziałem
podobne w sklepie, kosztowały ponad 2 euro. Rozglądnąłem się po ubogiej chatce. Skąd tę kobietę stać na
taki gest? Wydać na obcych kilkadziesiąt złotych? - „Czemu Pani to robi?” - spytał na odchodne Maciek. „Gospa (Maryja) tak kazała!” Poczułem się jak w przedsionku raju. Odległe słowo „wieczność” było na
wyciągnięcie ręki. My wciąż czekamy na nią, ale nie wiemy, za czym tęsknimy. Bóg od czasu do czasu uchyla
rąbek tajemnicy. I wtedy wpadamy w zachwyt”. Tylko ludzie dobrzy i radośni mogą świadczyć o Jezusie, czynić
niebo na ziemi: „Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

The Feast of the Ascension of Our Lord God and
Savior Jesus Christ is celebrated each year on the
fortieth day after the Great and Holy Feast of
Pascha (Easter). The Feast itself commemorates
when, on the fortieth day after His Resurrection,
Jesus led His disciples to the Mount of Olives, and
after blessing them and asking them to wait for the
fulfillment of the promise of the Holy Spirit, he
ascended into heaven. The story of the Ascension of our Lord, celebrated as one of
the Twelve great Feasts of the Church, is found in the book of the Acts of the
Apostles (1:3-11). It is also mentioned in the Gospels of Mark (16;19) and Luke (24:5053). The moment of the Ascension is told in one sentence: „He was lifted up before
their eyes in a cloud which took Him from their sight” (Acts 1:9)
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MASS INTENTIONS

Beginning July 1st ,
our parish will have a
SATURDAY, JUNE 1
budget deficit of
4:00 PM + Zygmunt Stekiel
$50,000 for the next
5:30 PM ++ Leon i Stanisława Matuszewski
fiscal year due to the
SUNDAY, JUNE 2
loss of rental income
THE ASCENSION OF THE LORD
from our school build
9:00 AM - For Parishioners
ing. While we are ac
10:30 AM - Dzięk. za 35 lat życia
tively seeking another
małżeńskiego, z prośbą o pomoc Bożą na
obecny czas dla żony i rodziny oraz o
charter school tenet for our building and
szczęśliwość wieczną dla Krzysztofa
cutting expenses where possible, we need
TUESDAY, JUNE 4
your help to make our efforts go even fur8:00 AM + Fr.Carl Kazimierczak
ther!
WEDNESDAY, JUNE 5
ST.BONIFACE, BISHOP

Your financial support is crucial to our
efforts to maintain the parish as it is today.
THURSDAY, JUNE 6
If approximately 200 members in our par8:00 AM - Dantis
FRIDAY, JUNE 7
ish would increase their donation by only
6:00 PM ADORACJA NAJŚW . SAKRAMENTU
$5.00 per week or $20.00 per month, the
7:00 PM + Mieczysław Laskowski (59 r.śm.)
deficit would be eliminated, and our parSATURDAY, JUNE 8
ish would be financially sound once again.
4:00 PM + Regina Ptaszynski
8:00 AM ++ John & Helen Kazimierczak

5:30 PM + Edward Kąś

PENTECOST SUNDAY, JUNE 9
9:00 AM ++ Leo & Fern Cwikla
10:30 AM - Msza na zakończenie roku
szkolnego

Thank you for your time and consideration of this important matter in the life of
our parish.
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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

The Combined Collections: The Church in the United States will be held next week, June 8-9, 2019, supporting five causes important
to Catholics throughout the country:
· Black and Indian Mission - Funds projects which help communities here in southeastern Wisconsin and across the United States
· Catholic Campaign for Human Development - Assists low-income people build better lives for themselves and their families
· The Catholic Communication Campaign - Provides for local and national communication needs, including the weekly radio
broadcast of the Sunday Mass from the Cathedral of St.John the Evangelist, Milwaukee
· Catholic University of America - Educates students in a spirit of faith
· Retirement Fund for Religious - Ensures adequate retirement funding for elderly religious throughout the country.
The collection offers a wonderful opportunity tu support hands-on efforts to help people in need. Please give generously … your gift
does make a difference!

Kardynał August Hlond o KOŚCIELE.
Rozwój Kościoła.
Jak przypowieść o ziarnie gorczycznym wskazuje, wzrost Kościoła jest zawarunkowany siłami
nadprzyrodzonymi, z których się zrodził. Kościół ma z rąk Chrystusa także swój rytm rozwoju i
swe utwierdzenie.
Czemu Kościół przetrwał szczęśliwie w najniepomyślniejszych warunkach pierwsze stulecia?
Czemu po Neronach i Dioklecjanach wyszedł zdobywczy z katakumb? Dlaczego nie utonął w
wędrówce ludów, a w nieładzie średniowiecza był ośrodkiem chrześcijańskiej wspólnoty kultury?
Jak się to stało, że nie był zgilotynowany przez rewolucję, że nie pogrzebały go wywroty, nie wyjałowiły filozofie i że się
ostał wobec powszechnej mobilizacji bezbożnictwa? […]
Bo to ziarno, z którego Kościół wyrósł, było Bożego doboru i zawierało nieziemskie pierwiastki życia. Chrystus
zapowiedział Kościołowi byt i działanie do końca świata, powierzył mu posłannictwa, które dopiero ze zmierzchem
dziejów ludzkości wygasać zaczną. Stąd z tego przypowieściowego drzewa, w którego cieniu ludzkość szuka ratunku,
odpadały raz po raz suche gałęzie, ale wciąż wyrastały nowe bujniejsze konary, bo życie się w nim nie kurczy, jest z
wiecznych mocy Świętego Ducha.*
Czcigodny Sługa Boży kard.August Hlond
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego
* Przemówienie

Poznań, 18 listopada 1945r. (fragment)
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Occurring between the two other major feasts of Easter and Pentecost,
the Ascension can be overlooked or lost. Perhaps today is a good day to
reflect on what Jesus’ return to the Father means to us: that he has fully
prepared our way to the Father, and that we are never alopne. The Holy
Spirit is within us and around us as our Advocate.
In the first reading, Luke recounts the many times that Jesus presented
himself alive to his Apostles, his promise of the Holy Spirit to come, and
Jesus’ being lifted up, [where] a cloud took him from their sight. In the
second reading, Paul prays that the Ephesians may have wisdom and
knowledge of God through the power of the Holy Spirit. In the Gospel,
Jesus tells his disciples that they are witnesses to the things that had
been written and fulfilled. Then he blesses them and is taken up to

heaven.

There must have been many moments during his life when Jesus felt
exasperated by his disciples. They seem to have been remarkably slow
on the uptake, although that is easy for us to say with the knowledge of
hindsight. At one point in the Gospels Jesus wonders how long he will
have to put up with them, and the beginning of the Acts of the Apostles
shows us another such moment. Jesus has suffered his passion and
death and is risen from the dead. He has shown himself alive to his
disciples and has been teaching them for forty days. Surely they must
now realise that whatever Jesus came into the world for, it was not
simply to fulfil their narrow political expectations? Yet here, at the very
moment of Jesus’ ascension, they wonder if this is, at last, to be the day
when he restores the kingdom to Israel. We are perhaps not always so
far from the obtuseness of the disciples ourselves. Jesus tells us
repeatedly that his kingdom is „not of this world”, but we continue to want
a God who solves all our problems, who makes life easy and who
removes the complexities and challenges of daily life. The power of the
Holy Spirit does not make problems disappear, but increases the faith,
hope and love with which we can live amid them and deal with them.
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Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba, wraca do Domu
Ojca. Tajemnica wniebowstąpienia stanowi istotną część dzieła
odkupienia. Jezus jest drogą i pokazuje nam drogę oraz cel naszego
życia. Stając się jednym z nas, uświęcił swoim bóstwem naszą historię.
Teraz pokazuje nam drogę do domu Ojca, daje obietnicę, że nas nie
opuści. Jeśli my nie opuścimy Go, pójdziemy Jego śladem. Eucharystia
przemienia nas i uzdalnia do dalszej pielgrzymki, której kresem jest
niebo.
„JAK TO BĘDZIE W NIEBIE…
PRZEDSMAK NIEBA… „

„Jak to będzie w niebie mogą to sobie
uzmysłowić ci, którzy nieco z przedsmaku
nieba zakosztowali już tu na ziemi. I każdy
może tego doświadczyć. Niechaj tylko
szczerze, z żalem głębokim za grzechy i
mocnym postanowieniem poprawy wyspowiada się,
natychmiast poczuje pokój i szczęście, wobec którego
wszystkie przemijające i brudne rozkosze świata są raczej
wstrętnym utrapieniem. Niech z dobrym przygotowaniem
przyjmie Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, niech
nigdy nie pozwoli duszy pozostawać w grzechu, ale niech
zaraz ją oczyści, niech wszystkie swoje obowiązki wykonuje
dobrze, niech pokorne a częste modły śle przed tron Boga,
zwłaszcza przez ręce Niepokalanej Dziewicy… niech dla
miłości Bożej jedynie, a nie dla pochwały ludzkiej, ani nawet
wdzięczności, wszystkim dobrze czyni - to wtedy się
przekona, co to jest przedsmak nieba…” (św.M. Kolbe)

Chociaż Chrystus wstąpił do nieba, nadal musi się
dokonywać przepowiadanie Ewangelii, głoszenie jej całemu
światu. Ci zaś, którzy przyjęli już Ewangelię i złączyli się z
Chrystusem mają zabiegać o to, by także inni przyjęli ten
wielki dar. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, że
głoszenie Dobrej Nowiny dokonuje się najskuteczniej przez
świadectwo życia tych, którzy już sami uwierzyli (por.Adh.
„Evangelii nuntiandi”, n.21).

CZERWIEC MIESIĄCEM SERCA JEZUSOWEGO

JUNE - MONTH OF THE SACRED HEART OF JESUS
Since the 16th century Catholic piety has assigned entire months to
special devotions. The month of June is set apart for devotion to the
Sacred Heart of Jesus. „From among all the proofs of the infinite
goodness of our Savior none stands out more prominently than the fact
that, as the love of the faithful grew cold, He, Divine Love Itself, gave
Himself to us to be honored by a very special devotion and that the rich
treasury of the Church was thrown wide open in the interests of that
devotion.” These words of Pope Pius XI refer to the Sacred Heart
Devotion, which in its present form dates from the revelations given to
Saint Margaret Mary Alacoque in 1673 - 75. The devotion consists in the
divine worship of the human heart of Christ, which is united to His divinity
and which is a symbol of His love for us. The aim of the devotion is to
make our Lord king over our hearts by prompting them to return love to
Him (especially through an act of consecration by which we offer to the
Heart of Jesus both ourselves and all that belongs to us) and to make
reparation for our ingratitude.

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się
z czasów średniowiecza, początkowo miał charakter prywatny, z czasem
ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła
kult serca Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej
Rany boku Jezusa. Do najpierwszych, którzy w ranie boku, otwartej
włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże należy nieznany autor
poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w
tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim
nie rozstanie.

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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