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
FOR PENTECOST, THREE WORDS: NEWNESS, HARMONY, AND MISSION

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

FROM THE HOMILY OF POPE FRANCIS, 2013

Today we contemplate and re-live in the liturgy the outpouring of the Holy Spirit sent by the risen Christ upon
his Church; an event of grace which filled the Upper Room in Jerusalem and then spread throughout the
world. But what happened on that day, so distant from us and yet so close as to touch the very depths of our
hearts? The first element which draws our attention is the sound which suddenly came from heaven “like the
rush of a violent wind”, and filled the house; then the “tongues as of fire” which divided and came to rest on
each of the apostles. Sound and tongues of fire: these are clear, concrete signs which touch the apostles not
only from without but also within: deep in their minds and hearts. As a result, “all of them were filled with the
Holy Spirit”, who unleashed his irresistible power with amazing consequences: they all “began to speak in
different languages, as the Spirit gave them ability”.
In the light of this passage from Acts, I would like to reflect on three words linked to the working of the Holy
Spirit: newness, harmony and mission. Newness always makes us a bit fearful, because we feel more secure
if we have everything under control. […] We fear that God may force us to strike out on new paths and leave
behind our all too narrow, closed and selfish horizons in order to become open to his own. […] In the Church, it
is the Holy Spirit who creates harmony. Only the Spirit can awaken diversity, plurality and multiplicity, while at
the same time building unity. […] The Holy Spirit is the soul of mission. It is the Paraclete Spirit, the
“Comforter”, who grants us the courage to take to the streets of the world, bringing the Gospel! […]
Today’s liturgy is a great prayer which the Church, in union with Jesus, raises up to the Father, asking him to
renew the outpouring of the Holy Spirit. […] Today too, as at her origins, the Church, in union with Mary, cries
out: ”Veni, Sancte Spiritus! Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your
love!” Amen

Zes³anie Ducha Œwiêtego
g
ZNAMY TO WYZNANIE
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MASS INTENTIONS
SATURDAY, JUNE 8
4:00 PM + Regina Ptaszynski
5:30 PM + Edward Kąś

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

TUESDAY, JUNE 11
8:00 AM - For Parishioners

WEDNESDAY, JUNE 12
8:00 AM + Fr. Józef Kamiński, SCh.

THURSDAY, JUNE 13 - ST. ANTHONY OF PADUA,
PRIEST AND DOCTOR OF THE CHURCH
8:00 AM - O zdrowie dla Mike, Haliny,
Irvina i Mary Sanderson oraz Yaroslavy
Gavryliak

FRIDAY, JUNE 14
6:00 PM ADORACJA NAJŚW . S AKRAMENTU
LITANIA DO NAJŚW . S ERCA JEZUSA
7:00 PM + Mieczysław Karpiński

SATURDAY, JUNE 15
4:00 PM + Regina Ptaszynski
5:30 PM + Teodozja Szczap

SUNDAY, JUNE 16
THE MOST HOLY TRINITY
9:00 AM ++ John Kaufman Sr. & John
Kaufman Jr.
10:30 AM ++ Karolina i Józef Słodyczka

Beginning July 1st ,
our parish will have a
budget deficit of
$50,000 for the next
fiscal year due to the
loss of rental income
from our school build
ing. While we are ac
tively seeking another
charter school tenet for our building and
cutting expenses where possible, we need
your help to make our efforts go even further!
Your financial support is crucial to our
efforts to maintain the parish as it is today.
If approximately 200 members in our parish would increase their donation by only
$5.00 per week or $20.00 per month, the
deficit would be eliminated, and our parish would be financially sound once again.
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

MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO.
Boże wszechmogący, w sakramencie bierzmowania wlałeś w serca nasze Ducha Twego jako rękojmię
przyszłej naszej w Tobie chwały. Jego jesteśmy własnością, spraw tedy, byśmy utwierdzili się w mocy Jego.
Du !" Ś%&ę(), *u !" +-&./ę(noś12, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone, w świetle
Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję położyli w Bogu.
Du !" Ś%&ę(), *u !" ra*), ukaż nam tam, gdzie nasza myśl zawodzi, co trzeba nam czynić, a czego
zaniechać, kiedy mówić a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom miłości i
miłosierdzia.
Du !" Ś%&ę(), *u !" b3j4562 B78.9, natchnij nas odrazą do każdego grzechu, strzeż w pokusach,
pomóż ujarzmić nieopanowane namiętności. Obdarz nas łaską ducha dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego,
zachowaj od wszelkiej pychy i zuchwałości.
Du !" Ś%&ę(), *u !" p:b7;noś12, w Tobie wołamy: Abba! Ojcze! Rozpal w nas żar miłości Boga,
obudź gorliwość dla spraw Jego, spraw, abyśmy całym sercem poświęcili się Jego służbie.
Du !" Ś%&ę(), *u !" <ęs(w4, naucz nas świętej, chrześcijańskiej odwagi, abyśmy nie lękali się
podejmować rzeczy wielkich dla Boga, abyśmy dla Niego znosili krzyże i doświadczenia, a w
niebezpieczeństwach w Nim naszą ufność pokładali.
Du !" Ś%&ę(), *u !" r7=+-", naucz nas wnikać w głębię prawdy Bożej, daj nam stałość i pewność
wiary, pomóż poznać wielkość Boga, która przewyższa wszelkie nasze pojęcie.
Du !" Ś%&ę(), *u !" mą*roś12, prowadź nas do doskonałości. Ty dajesz nam poznać, że jesteśmy
dziećmi Bożymi. Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania, radość i pocieszenie z tego
płynące. Abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą w twarz i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy. Amen.

PAGE 3

SS. CYRIL & METHODIUS PARISH

On Pentecost, the disciples go from fearful and hesitant to
confident and bold. May we open ourselves to receiving the Holy
Spirit so that we may live the fullness of discipleship.
In the first reading from Acts, we hear the account of the Holy
Spirit coming to rest upon the disciples and followers, enabling
them to proclaim the Gospel in many languages. In the second
reading. Paul, writes to the Corinthians about the variety of gifts
and service but one Spirit and Lord. He speaks of the Church as
the body of Christ. In the Gospel (in a passage often referred to as
„John’s Pentecost”), John gives an account of the disciples and
their experience of the risen Christ - Christ who breathes on them
and tells them to Receive the Holy Spirit.

Gifts of the
Holy Spirit
1. Wisdom
2. Understanding
3. Knowledge
4. Right judgement
5. Courage
6. Reverence
7. Wonder and awe
of God’s presence

Dary Ducha
Świętego
1. Mądrości
2. Rozumu
3. Rady
4. Męstwa
5. Umiejętności
6. Pobożności
7. Bojaźni Bożej

Zesłanie Ducha Świętego było wielokrotnie zapowiedziane przez
Chrystusa Apostołom. Uczynił to zwłaszcza po ostatniej wieczerzy i z
naciskiem powtórzył przed swoim wniebowstąpieniem: „Kazał im nie
odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca… wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1,4-5). Na wypełnienie zaś
wspomnianej obietnicy został wybrany przez Opatrzność dzień
„Pięćdziesiątnicy”. Było to jedno ze świąt żydowskich (Święto Zbiorów),
obchodzone pięćdziesiątego dnia po święcie Paschy. W ten sposób fakt
Zesłania Ducha Świętego otrzymuje wyraźną oprawę historyczną,
określającą dokładnie czas, także w stosunku do zbawczych wydarzeń
tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Śmierć bowiem i
zmartwychwstanie Pańskie zostały związane z żydowską Paschą; stąd
łatwo ustalić terminy następnych zbawczych wydarzeń.

„… N! "#$e%$& d'(na%$& u%i)*+, -.&
o/wa01! J! (#y%$345678 "#ia9”. (J 16,33)
Gdy patrzymy na świat, na to, co w nim się dzieje, na wojny, rozdarcia,
zepsucie moralne, głupotę i powierzchowność, możemy stracić z oczu
istniejące w nim również dobro. Zazwyczaj nie jest ono krzykliwe, nie
narzuca się, nie kusi pozorami szczęścia. A przecież istnieje, ciągle jest
dowodem obecności Boga, śladem Jego miłości do nas. Jezus Chrystus
wciąż o nim przypomina. Nawet gdy obnaża grzech, kieruje nas ku
Bożemu miłosierdziu. Dlatego nie musimy ze światem walczyć, bo
Chrystus już dawno go zwyciężył. Pierwszą naszą misją jest przylgnięcie
do Chrystusa, trwanie przy Nim z miłości. To ona uzdalnia nas do
przekraczania lęku przed śmiercią i złem. Duch Jezusa Chrystusa, który
w nas mieszka, może sprawić, że wobec prześladowań, zła staniemy z
podniesioną głową, bez nienawiści, gotowi na wszystko z miłości do
Mistrza. To On nas uzdolni do tego, by za św. Pawłem powiedzieć, że
„ani śmierć, ani życie, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od
miłości Chrystusa”.

„APOSTOLSTWO UŚMIECHU”
„Uśmiech na twarzy pogodnej mówi
o szczęściu wewnętrznym duszy
złączonej z Bogiem, mówi o pokoju
czystego sumienia, o beztroskim
oddaniu się w ręce Ojca
niebieskiego… Nieraz uśmiech twój
wlać może do duszy zniechęconej,
smutnej, zbolałej jakby nowe życia”.
(ŚW.URSZULA LEDÓCHOWSKA 1865-1939
Założycielka Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek
Serca Jezusa Konającego)

WEDDING BANNS (1):
DARIUSZ JAN SZCZERBA
SAMANTHA JO KATHRYN TIETZ

TODAY - DZISIAJ - your contribution to the Combined Collections: Catholic Ministries in the U.S. aids the work of the
National Religious Retirement Office, Catholic Communication Campaign, Catholic Campaign for Human
Development, Catholic University of America and Black and Indian Mission. Please be generous in your support.

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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