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

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

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

MSZE ŒWIÊTE
W 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

*fax 414-383-3974

„Let me remind you, brothers, how hard we used to work.”
(1 Thessalonians 2:9)

Young people are often unfairly accused of laziness. St.John Paul II blamed modern
advertising for raising unrealistic expectations among the young: „By promising the
immediate satisfaction of their every desire,” he said, „it stimulates the natural human
inclination to avoid hard work”. More recently, Pope Francis has been quoted as saying,
„The nicest thing one can say about a… person is: ‘he’s a worker’.”
St. Paul’s first letter to the Thessalonians was written, not for people young in age but
those young in faith. Their expectations had also been raised: they anticipated the Lord’s
return at any moment, so there seemed little point in doing much work. Paul reminded
them how he and his companions slaved night and day on their missionary journeys so as
not to be a burden to their hosting communities. Holiness means doing our fair share of the
hard work. One day, he said, we will share the glory of God’s kingdom… in the meantime,
we must carry on living „a life worthy of God”.
There is nothing passive about being holy: it does not mean scrupulously avoiding
temptation while we wait to go to heaven. Paul describes the Gospel as „a living power
among you who believe it”. That living power is God’s love within us, impelling us to
engage in the ongoing work of providing, caring and meeting human need wherever it
arises.
Lord Jesus, you worked selflessly to heal and save. Inspire us with your Spirit that we may
imitate you and all the saints in the labour of loving. Thank you for all who have been our
spiritual fathers and mothers, showing us how to live worthy of God.

GDZIE BÓG W NASZYM ŻYCIU… ?
Zdarzyło się nam pewnie nie raz usłyszeć, że skoro Bóg jest na pierwszym miejscu, to
wszystko inne jest na swoim miejscu. Nie negując słuszności tej maksymy, zastanówmy
się, czy nie utwierdza nas ona w pewnym stereotypie. Przyjmując, że istnieje tylko jedno
jedyne miejsce przyznane Bogu, mamy tę świadomość, że w nim zawiera się cała reszta.
Samą pokorę będziemy wtedy pojmować jako udział w pokorze samego Boga, który w
Jezusie uniżył się, umywając nogi Apostołom, aby ostatecznie przyjąć haniebną śmierć
krzyżową. Tym, co człowieka poniża jest grzech. Podczas spowiedzi, możemy wyznać w
jakim poniżeniu się znaleźliśmy i doświadczyć Bożego Miłosierdzia, które wynosi nas,
wywyższa do największej godności dziecka i przyjaciela Boga. Gdyby człowiek
ochrzczony to dobrze rozumiał, nie szukałby zaszczytów, ale pozwoliłby, aby sam
Chrystus go ożywiał (por.Flp. 2,5-7). Szukając ostatniego miejsca, dostrzegłby, że tym co
najbardziej się liczy jest bliskość Boga, który w Jezusie już zajął ostatnie miejsce.
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THE MASS INTENTIONS
SATURDAY, AUGUST 31
4:00 PM + Regina Ptaszynski
5:30 PM + Teodozja Szczap

SUNDAY, SEPTEMBER 1
TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
9:00 AM ++ Ala Skreczko & Judy Sawkiw
10:30 AM ++ Czesław, Janina i Adam
Stasiowscy

TUESDAY, SEPTEMBER 3 - ST.GREGORY THE
GREAT, POPE AND DOCTOR OF THE CHURCH
8:00 AM - O szybki powrót do zdrowia dla
James Endlich

WEDNESDAY, SEPTEMBER 4
8:00 AM ++ Bolesław, Stanisława i Stanisław
Grabowscy

THURSDAY, SEPTEMBER 5
8:00 AM - For Parishioners

FRIDAY, SEPTEMBER 6
6:00 PM ADORACJA NAJŚW . SAKRAMENTU
7:00 PM ++ Jan, Stefania, Marianna,
Eugeniusz, Wanda, Kazimierz
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PARISH OFFICE HOURS
MONDAY - TUESDAY 9:00AM - 1:00PM
wojska
niemieckie i słowackie napadły o
świcie bez wypowiedzenia wojny na
Polskę, rozpoczynając kampanię
wrześniową II wojny światowej;
prezydent Ignacy Mościcki
wprowadził stan wojenny na
terytorium całego kraju.
Dzisiaj, w 80 rocznicę wybuchu II
wojny światowej, warto sobie
uświadomić, że źródłem pokoju jest
wprowadzenie Bożego prawa w
życie jednostek i społeczeństw.

SATURDAY, SEPTEMBER 7

KANCELARIA PARAFIALNA
PONIEDZIA£EK - WTOREK 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

4:00 PM + Regina Ptaszynski
5:30 PM ++ Henryk i Aniela Ziętara

ORGANIST - KATARZYNA ZAWISLAK

SUNDAY, SEPTEMBER 8
TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

KOORDYNATOR KPSS
BO¯ENA PRZYBYSZ (414) 345-7760

9:00 AM ++ Raymond Cholewczynski
10:30 AM - Msza św. na rozpoczęcie nowego
roku szkolnego

Labor Day

honors workers around the country who
make sacrifices every day to ensure that the wheels of our
society keep turning. Since 1885 the country has observed
this national holiday that was originally born out of labor
disputes and a push by workers to demand their rights.
The practice of honoring labor long predates the creation of
Labor Day. In many religious traditions work and occupation
are of highest virtue. Over this long Labor Day weekend, take
some time to honor the work that you do and that milions
around the country do every day.
—————————————————————————

W o rk i s fun da m e n ta l t o t he di g n i t y o f
a pe r s on . W o rk , t o u se a n i m a g e ,
“ a n oi n ts ” u s wi t h di g n i t y , fi l l s u s w i t h
d i g n i t y, m a k e s u s si m i l a r t o G o d, w h o
h a s w o rk e d a n d st i l l w o rk s, w h o a l wa y s
a c ts …
(His Holiness Pope Francis - May 1, 2013)

koordynator.ps@cmmk.org

Wakacje już się skończyły.
Musimy znów wrócić do codzienności.
Być może już zauważyłeś,
że nie jest to takie łatwe,
aby po dniach pełnych urozmaicenia i wolności
znów iść do pracy,
znów pilnować umówionych terminów,
znów ponosić odpowiedzialność,
wykonywać dalej tę samą pracę,
może nudną pracę biurową,
może monotonną pracę w szkole.
Nie zwlekaj! Weź się do roboty!
Czyżby urlop, który miał ci dać świeże siły,
zużył całą twoją energię?
Jesteś zmęczony ciągłym podróżowaniem?
Denerwowałeś się być może nieprzytomnie
straszliwym deszczem, który bezlitośnie
popsuł ci tyle pięknych planów?
Daj się rozruszać nowej rzeczywistości.
Wakacje za nami.
Minęła radość wielkiego okresu urlopowego.
Zaznaj teraz radości ze swojej pracy,
radości ze swych codziennych obowiązków.
Jest to warte wy
wysiłku.
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Baptism is our invitation to the eternal banquet of the kingdom. But like
all invitations, it comes with an RSVP. Our response is found in the way
we live our lives, in our gratitude for all that God has done, in our desire
to serve God by serving others, and in our life of prayer and worship.
Sirach describes humility as the hallmark of those who find favor with
God. The Letter to the Hebrews reminds the community that Jesus is
the mediator of a new covenant. In the Gospel, Jesus uses a parable to
convey the importance of humility for his disciples.

WORK - MEANING AND VALUE
(CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH)

2427 Human work proceeds directly from persons created in the
image of God and called to prolong the work of creation by
subduing the earth, both with and for one another. 209 (Gen 1:28)
Hence work is a duty: „If any one will not work, let him not eat”.
210 (2 Thess 3:10; cf.1 Thess 4:11) Work honors the Creator’s gifts and
the talents received from him. It can also be redemptive. By
enduring the hardship of work 211 (Gen 3:14-19) in union with Jesus,
the carpenter of Nazareth and the one crucified on Calvary, man
collaborates in a certain fashion with the Son of God in his
redemptive work. He shows himself to be a disciple of Christ by
carrying the cross, daily, in the work he is called to accomplish.
Work can be a means of sanctification and a way of animating
earthly realities with the Spirit of Christ.
2428 In work, the person exercises and fulfills in part the potential
inscribed in his nature. The primordial value of labor stems from
man himself, its author and its beneficiary. Work is for man, not
man for work.
Everyone should be able to draw from work the means of
providing for his life and that of his family, and of serving the human
community.
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Pokora, którą sobie przedstawiamy często w bardzo krzywym
świetle, jest niezwykle ważną i pożyteczną cnotą, ułatwiającą
wzajemne współżycie. Pokora stanowi przeciwieństwo bardzo
przykrej wady jaką jest pycha.
W potocznej mowie używamy wielu określeń na oznaczenie ludzi,
którym brak pokory. I tak nazywamy kogoś pyszałkiem, o innym
mówimy, że chodzi „nadęty”, dumny, że gardzi innymi itd.
Niezależnie jednak od zastosowanych określeń, wszyscy na to się
zgadzają, że człowiek pyszny jest bardzo trudny we współżyciu.
Ciągle wysuwa na pierwsze miejsce swoją osobę, posuwając się
często do poniżania drugich, wszystko już wie i nie dopuszcza
innych do głosu…
Pycha ludzka jest po prostu chorobą, którą trzeba leczyć. Ale nie
jest to łatwe, czasem spotykamy stany nieuleczalne: „Na chorobę
pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasilenie zła w nim zapuściło
korzenie”. Są jednak środki zaradcze, które powinni stosować
wszyscy, ponieważ każdemu zagraża ta niebezpieczna choroba. Na
pierwszym miejscu trzeba się uczyć jakiegoś pełnego spojrzenia na
siebie, Boga i naszych bliźnich. Niezastąpioną pomocą będzie
wsłuchiwanie się w Słowo Boże, które zawiera nieomylną prawdę.
Otóż, w świetle Objawienia przekonamy się, że ponad wszystkim
jest Bóg, od którego jesteśmy zależni, że obok nas są nasi bliźni, tak
samo jesteśmy tylko słabymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy
innych, przede wszystkim zaś swojego Stwórcy.

Ofiarowanie codziennej pracy Bogu

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (8 WRZEŚNIA)
Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św.Anna i św.Joachim.
Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy
przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim
bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także
nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud
chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym
człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego
zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu,
miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na
Boży głos sprawiły, że „będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”.

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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