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

Giving to people who are in need, together with prayer and fasting, are the hallmarks of the spiritual
life. During the time of Jesus many religious people did these things but were keen to let others see
what they were doing, so that people might believe them to be holy people, close to God. Consequently, they concentrated on the external reasons for doing things rather than the internal. Jesus is
not interested in the externals. He emphasises the word “secret” several times in the Gospel. This
word “secret” refers to the deepest part of ourselves where God resides and speaks to us and sees
our motivation for what we do.
In society there is often great pressure to be successful. Yet there is a freedom that comes from
living a life hidden from the world. The spiritual life is about the hidden, humble life of the person
who is interested only in responding to God’s invitation and then living it out generously. Is our spiritual life like this, or are we desperate for recognition and status?

Chyba stosunkowo najwięcej jest nieporozumień gdy idzie o prawi
dłowe ujęcie wolności człowieka. Nie ulega wątpliwości, że posiada
my wolność wyboru, ale problem tkwi w tym kiedy jesteśmy napraw
dę wolni. Wielu utożsamia wolność z dowolnością, co prowadzi
często do zakucia się w niewolę własnych namiętności. Owszem,
nie brak i takich, którzy twierdzą, że wtedy są wolni, gdy dopuszcza
ją się różnych nadużyć w stosunku do drugich ludzi, uważając to
po prostu za swój zawód.
Nie wolno nigdy zapomnieć, że sama możność wyboru między dobrem i złem, choć ukazuje wolną
wolę, to jednak nie zawsze prowadzi do osiągnięcia prawdziwej wolności. Człowiek wtedy staje się
prawdziwie wolny, gdy konsekwentnie wybiera w swoim życiu dobro. Do takiej właśnie wolności
wyswobodził nas Chrystus. Z jednej bowiem strony Ewangelia ukazuje nam prawdziwe dobro, a z
drugiej strony Zbawiciel swoją łaską wspiera nas, abyśmy mieli siłę wybrać dobro.
Mając na uwadze sprawę wolnego wyboru, trzeba koniecznie pamiętać o tym, co mówi dziś
św.Paweł na temat braku harmonii we wnętrzu człowieka. Apostoł wyraża to krótko w stwierdzeniu,
że do czego innego dąży ciało, a do czego innego duch. Gdzie indziej Apostoł wytłumaczy, że po
pierwszym Adamie odziedziczyliśmy człowieka ziemskiego, który lgnie ku ziemi, zapominając o tym,
co w górze jest. Wprawdzie zostaliśmy utworzeni z mułu ziemi, jednak Bóg tchnął w nas swego
ducha. Co więcej, dzięki odkupieniu dokonanym przez Chrystusa sam Duch Boży chce zamieszkać
w człowieku i w nim kierować. Mamy zatem postępować według Ducha i nie spełniać pożądań ciała.
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MASS INTENTIONS
SATURDAY, JUNE 29
4:00 PM + Regina Ptaszynski
5:30 PM + Wiktoria Sławińska

SUNDAY, JUNE 30
THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
9:00 AM - For Parishioners
10:30 AM ++ Józef Handzel i jego rodzice

TUESDAY, JULY 2
8:00 AM + Fr. Edmund Bruch, SCh.

WEDNESDAY, JULY 3
ST. THOMAS, APOSTLE
8:00 AM + Fr. Ignacy Smaga, SCh.

THURSDAY, JULY 4
8:00 AM - For hour country Church and
nation

FRIDAY, JULY 5
6:00 PM ADORACJA NAJŚW . SAKRAMENTU
7:00 PM + Franciszek Łukaszewski

SATURDAY, JULY 6
4:00 PM + Zygmunt Stekiel
5:30 PM ++ Edmund i Janina Lewniewski

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.

SUNDAY, JULY 7
FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Thank you for your time and consideration of this important matter in the life of
9:00 AM ++ Ray & Lilian Cholewczynski
10:30 AM + Andrzej Wasielewski (Birthday) our parish.

A PRAYER FOR INDEPENDENCE DAY

4 lipca -
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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

Lord, in your Infinite Wisdom, you
have inspired men and women to
forge this great nation. If ever a
state was founded upon the prin
ciples of the Bible, it is truly the
United States. No other nation
has given its people the power
- and the privilege - to effect and
influence the lives of so many.
Please help us to be aware
of the gift and the responsibilities
that this power grants us all. We beseech You to stretch
Your hand over those serving our nation, our soldiers and our
leaders. Fill them with Your Presence that they may see what
is Right. O Jesus, You gathered men and women to do Your
work for the time when You returned to the Father in Heaven.
Grant us the wisdom and the courage to be Your disciples,
the strength to work Your will in exercising our civic duties.
Blessed Lady of the Immaculate Conception, Patron of this
nation, please fill our hearts with love and reverence. Please
intercede for us, that we may be enkindled by the Holy Spirit
with the grace to know what is right and the conviction to
ensure that God’s will be done. For Your Many Blessings, we
thank You, O Lord. For Your Glory, not ours, let us go forth.
We ask these things through the Lord Jesus Christ and our
Lady of the Immaculate Conception. Amen
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The Christian life is one of following the way of Christ. Jesus calls us out
of our worldliness, out of our habits and attachments, to follow his way.
And after we encounter the Lord, he sends us out to proclaim the truth
of his kingdom.
In the reading from the First Book of Kings, the Lord tells Elijah to find
Elisha and anoint him as prophet to succeed [him]. Elisha, though he
wants to wait until he can say goodbye to his parents, nevertheless
slaughters his oxen and follows. In the second reading, Paul writes to
the Galatians about the freedom that Christ came to bring us which, if
we live by the Spirit, allows us to not be controlled by the desires of the
flesh. In the Gospel, Jesus is making his final journey to Jerusalem, and
tells those who want to follow him that they must do so without delay.

During the summer, patterns of church attendance
change. Please remember that the Parish operates year
round, and don’t forget that your weekly offering is
always very important to keep normal operations steady - utilities,
maintenance… . Thank you in advance for your generosity.

How should we dress for Mass?
Parishioners came to Mass dressed quite casually these days. Some wear shorts, sandals, old
jeans, or gym shoes. What is proper and respec!ul church a"re?

Bóg powołuje człowieka, ale czyni to w różny sposób, co zależy często
od funkcji, do których kogoś przeznacza. Można mówić o powołaniu
zwyczajnym i nadzwyczajnym, czy raczej niezwykłym. Spośród
nadzwyczajnych wiele przykładów podaje nam Pismo święte, zarówno
Starego jak i Nowego Testamentu. Dziś patrzymy na powołanie
Elizeusza, dokonywane przez Boga za pośrednictwem proroka Eliasza
oraz na powołanie czynione przez samego Chrystusa. Istnieje
pomiędzy nimi wyraźna różnica. Chrystus domaga się znacznie
większych wyrzeczeń i bezwzględnej konsekwencji. W obrazowej
mowie, domagającej się niezwykłych wyrzeczeń od tych, którzy chcą
podjąć funkcję głoszenia Ewangelii, pragnie Chrystus podkreślić, że
sprawy dotyczące Królestwa Bożego są tak ważne, iż nie wolno ich
zestawiać z jakimikolwiek ziemskimi, choćby skądinąd bardzo ważnymi.
Uczeń Chrystusa musi być gotowy na wszelkie wyrzeczenia.
Tak więc na każde powołanie musi przyjść odpowiedź ze strony
powoływanego. Trzeba przede wszystkim zauważyć, że odpowiedzią
na powołanie ma być posłuszeństwo.
Doskonałym wzorem dla wszystkich jest sam Jezus Chrystus. Posłany
przez Ojca na świat pełni z żelazną konsekwencją zlecone Mu zadanie.
Nie myśli wcale o sobie i dlatego „nie miał nawet miejsca, gdzie mógłby
wesprzeć głowę”.
Każdy chrześcijanin jest powołany przez Boga i powinien dać
pozytywną odpowiedź. Tak jak Chrystus przez całe swoje życie pełnił
wolę Ojca, który Go posłał, podobnie każdy ochrzczony zapatrzony w
swojego Mistrza powinien starać się pełnić na codzień Ewangelię. Ci
zaś, którzy są powoływani do służenia Ludowi Bożemu w kapłaństwie
muszą ukazać jeszcze większe zdecydowanie w pełnieniu woli Ojca.
Miesiące letnie przynoszą wiele zmian, nawet w
naszym uczestnictwie w życiu parafii („chodzeniu
do kościoła”). Chciejmy mieć w świadomości, że
kościół/parafia w tym okresie „kiedy nas nie ma” istnieje i działa - a z tym związane są wydatki, aby utrzymać to
wszystko, co pozwala nam mieć to miejsce, które nazywamy naszą
parafią. Niedzielna ofiara każdego z nas to nam zapewnia i
zabezpiecza. Bóg zapłać!
To
dziwne, ale szczęście nie przychodzi wraz z bogactwem i dobrobytem
[…] Bogaci ludzie rzadko są ludźmi naprawdę wesołymi. To dziwne, ale
szczęście nie przyjdzie również wówczas gdy będziesz robił tylko to, co
sprawia ci przyjemność. […] Ale istnieje wiele dróg, na które nie wolno
ci wejść, jeśli chcesz być szczęśliwy. Czy przypominasz sobie czasem
dziesięcioro starych dobrych przykazań? Być może myślałeś nieraz, że
właśnie one stoją na drodze do twojego szczęścia. Jeśli masz choć
trochę doświadczenia życiowego, na pewno wiesz, że właśnie
dziesięcioro przykazań ma wiele wspólnego z twoim szczęściem.
Najpiękniejsze dni twojego życia nadchodzą wówczas, gdy żyjesz z
innymi w pełnej harmonii, gdy masz czyste sumienie, gdy żyjesz w
szczerej miłości.
- Phil Bosmans, Żyć Każdym Dniem, czyli jak znaleźć wielką radość w małych rzeczach.

Trwają już
do Katolickiej Polskiej Szkoły Sobotniej.
Karta zgłoszenia dziecka dostępna na
stronie internetowej: cmmk.org oraz w
nawie głównej kościoła i kancelarii
parafialnej (414-383-3973). Zgłoszenia
przyjmujemy do 15 sierpnia.

ZAZNACZMY W KALENDARZU DATĘ
DOROCZNEGO PIKNIKU PARAFIALNEGO
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Na terenie KLUBU SPORTOWEGO „POLONIA” ( we Franklin)

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

SS. Cyril & Methodius

A 4C 01-1266

