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

“The Son of Man is master of the sabbath”.

*fax 414-383-3974

(Luke 6:5)

The sabbath for ancient Israel was the seventh day, which is our Saturday. On this
day, the book of Genesis tells us at the end of the story of creation, God “rested…
after all the work he had been doing”, which is to say the world was ready for us to
live in. The world needed human beings to live in it to be complete; and when they
came, the world was ready for our happiness. Yet it went wrong. In some way, we
severed ourselves from God.
So there was a need to begin again on a new first day of creation, the Sunday, on
which Jesus rose again from the dead. Since then, every day is a Sunday, a day of
the resurrection. Every day is Christmas and Easter too, but without special days
thatbtruth would become meaningless. This is why we need a special day for
Christmas and Easter, with the preparation of Advent and Lent to celebrate them
well. It should not mean that Christmas and Easter are only for two days of the
year.
Sunday, too, is for the sake of the rest of the week, and we are called to come to
Mass and to pray; in this way we sanctify day, week and year. Even if we cannot
abstain from our daily work on a Sunday, this is a different work. As Jesus says in
John’s Gospel:
pe “This is workingg for God;
d; you
y must believe in the one he has sent”.

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

Mądrość ewangeliczna, chociaż często ludziom tego świata wydaje się niezrozumiałą,
jest najwyższą mądrością, bo ma swoje źródło w Bogu i do niego prowadzi.
„Ogólny celowy porządek we wszechświecie musiał wyniknąć z umysłu i woli
koniecznie istniejącej istoty… Podziwu godny system słońca, planet i komet mógł
powstać tylko jako wykonanie planów i wyroków jednego wszechmądrego i
wszechpotężnego bytu. Podziwiamy Go dla Jego doskonałości i modlimy się doń, jako
do sternika świata”. Newton udawał się codziennie na modlitwę do kaplicy
uniwersyteckiej, na słowo „Bóg” odkrywał głowę i zawsze z największą czcią wyrażał
się o Bogu. Kiedy raz ktoś wobec niego ośmielił się zażartować z religii, Newton
uciszył go, mówiąc: „Milcz pan, ja te rzeczy głębiej zbadałem!” Koniec życia Newton
poświęcił badaniu Apokalipsy.
(Newton, 1727r)

SS. CYRIL & METHODIUS PARISH
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

SATURDAY, SEPTEMBER 7
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Sami dla siebie jesteśmy
tajemnicą. Podobnie nasi bliźni
dla nas. I potrzebujemy wiele
cierpliwości, zanim coś z tej
tajemnicy pojmiemy. Mozolnie
staramy się poznawać „rzeczy
tej ziemi”, świat stworzony,
mikro– i makrokosmos. Prośmy
Ducha Świętego o mądrość
serca, aby prowadził nas w głąb
tajemnicy słowa Bożego, aby
otworzył na moc Chleba
eucharystycznego, ale również,
by nauczył nas „liczyć dni
nasze” i czytać rzeczywistość
po Bożemu.

PARISH OFFICE HOURS
MONDAY - TUESDAY 9:00AM - 1:00PM
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

koordynator.ps@cmmk.org

NAZNACZYĆ SIĘ ZNAKIEM KRZYŻA
Jakiego chrześcijaństwa pragniemy: łatwego czy mocnego? Jezus głosząc Dobrą Nowinę powiedział, że droga do zbawienia jest wąska i brama ciasna,
wędrówka męcząca, a ci, co obierają drogę wygodną i szeroką, idą na zatracenie. Całe kazanie na górze, które mówi o błogosławieństwach, stawia
wymagania.
W naszym pokoleniu powinniśmy ożywić hasło chrześcijaństwa mocnego.
Chrześcijaństwa, które ma siłę, opanowanie siebie i jest zdolne nieść krzyż
potrzebny do zaprowadzenia równowagi i harmonii w naszej ludzkiej naturze.
Człowiek bowiem jest istotą zwichrowaną, jakiś nieporządek panuje w nas, a
jest to - jak wiemy - skutek grzechu pierworodnego. Aby odbudować harmonię, aby odnaleźć zdolność rozmowy z Bogiem, miłość bliźniego i
umiejętność czynienia dobrze - trzeba nieustannego i wielkiego wysiłku. To
nie przyjdzie samo. Musimy się skoncentrować na sobie samych, aby sobie
nałożyć prawo umartwienia, pokuty, ofiary. Powinniśmy się sami naznaczyć
znakiem Krzyża świętego. Wtedy poczujemy się bardziej autentycznymi
chrześcijanami, bardziej bliskimi Chrystusowi. A równocześnie poczujemy,
że budzi się w nas szczególna energia.
Paweł VI

PRZYPOMNIAMY ZNAK
Jak bardzo na czasie teraz, kiedy z letnich wczasów wracamy do codzienności, jest uroczystość Podniesienia Krzyża Świętego (14 września) ze swym
przypomnieniem, że znak Krzyża widoczny będzie na niebie, kiedy Pan
przyjdzie na sąd. Będzie nas sądził po tym, jak nieśliśmy krzyż. A w głębi
naszych serc my wiemy jak…
Roland Knox

·
·

·

·

·
·

organizatorów pikniku
osób, które pomagały przy
przygotowaniu
i
sprzątaniu
miejsca na piknik oraz dla tych,
które przygotowały dekorację
osób, które pomagały w kuchni
przy gotowaniu oraz wydawaniu
obiadów
wszystkich sponsorów, którzy
wsparli nas ofiarą pieniężną,
donacjami na loterię fantową oraz
domowymi wypiekami
wszystkich uczestników
Klubu Sportowego „Polonia” za
udostępnienie obiektu, na którym
był przeprowadzony piknik
Tegoroczny dochód: $ 5400
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The cost of discipleship is real. To love Christ above family, self,
possessions - this is difficult! And that is the cross we are to carry: the
difficulty of prioritizing Christ when it would be easier not to. After all,
what else is there? Only the cross. We carry our cross to become like
the Master who carried his cross to death, victory and redemption.
In our first reading we learn that knowing God’s ways and plans comes
only through the wisdom of the Holy Spirit. In today’s epistle, Paul urges
Philemon to be merciful to his runaway slave, who served Paul in
prison, and accept him back not as a slave but a brother. In the Gospel
Jesus tells the crowds what is required to be his disciple: placing
discipleship above relationships, possessions and their own lives.

Gdyby postawić pytanie: co to jest mądrość albo kogo nazwiemy
mądrym? - na pewno padałyby różne odpowiedzi. Najczęściej
mądrość jest utożsamiana z wiedzą. Stąd o człowieku, który posiada
rozległą wiedzę mówimy z podziwem: ale ten człowiek mądry. Po
wnikliwszym wszakże zastanowieniu się nad tą sprawą dochodzimy
do wniosku, że wiedza stanowi jeden tylko element mądrości.
Często przecież stwierdzamy, że ktoś dużo wie, a niemądrze
postępuje. Jeszcze bardziej lapidarnie wyrażają się czasem ludzie
prości: „niby uczony a głupi”. W tym wszystkim dostrzegamy to
wspólnego, że prawdziwa mądrość musi obok wiedzy zawierać
także przedziwną umiejętność zastosowania jej w codziennym życiu.
Owszem, zdarza się i w ten sposób, że nie wahamy się nazwać
mądrym człowieka, który wprawdzie nie odbywał długich studiów,
albo prawie w ogóle się nie uczył, ale za to - dzięki zdobytemu
doświadczeniu życiowemu - potrafi sam dobrze (mądrze)
postępować i udzielać nawet innym ludziom właściwych wskazówek
życiowych.

Czyniąc znak krzyża...

Jesus understood his mission to be
sacrificing his own life „as a ransom
for many” (Matthew 20:28).
His fidelity to that mission was even
at the cost of death. However, saying
Jesus’ death was payment
for our sins doesn’t mean that a vengeful God was appeased by
the slaughter of his own innocent son.
Rather, we are redeemed because of the mutual love between
Father and Son, as well as the love Christ had for us all when he
offered his life.

What is the
meaning of
Jesus’ death
on the cross?

„It is love ‘to the end’ [see John 13:1] that confers on Christ’s
sacrifice its value as redemption and reparation, as atonement and
satisfaction” (Catechism of the Catholic Church, 616). It is in this
sense that Jesus’ death was a payment - not one to be exacted but a unique sacrifice „that completes and surpasses all other
sacrifices,” when „the Father handed his Son over to sinners in
order to reconcile us with himself,” and the Son of God freely
and lovingly offered his human life to his Father „in reparation
for our disobedience” (CCC 614).
Christ „bore our sins in his body upon the cross… By his wounds
you have been healed” (1 Peter 2:24). Viewed in light of the
resurrection, Christ’s death has meaning in eternal life’s triumph
over sin.
FR. BYRON MILLER, CSsR
sundaybulletin@liguori.org

Znak krzyża, jak każda modlitwa, może być wyrazem dziękczynienia.
Po dobrej wiadomości, jeśli to tylko możliwe, spontanicznie padamy na
kolana, by bogu podziękować. I wszystko zaczyna się od znaku krzyża.
Modlitwa dziękczynienia każe nam wyrazić wdzięczność za Mękę,
Śmierć i Zmartwychwstanie. Krzyż jako narzędzie zbawienia jest
przecież tym znakiem, którego zapowiedzią było wywyższenie węża na
pustyni. Spojrzenie na ten znak, podobnie jak dotknięcie wiarą krzyża
Chrystusa, ratuje człowieka od śmierci, wierzącego w Chrystusa
uwalnia od grzechu. Za dar życia i wszystkiego, co w nim dobre, trzeba
podziękować. Kontemplując krzyż Chrystusa, czyniąc znak krzyża z
uwagą, mamy sposobność, by wyrazić Bogu wdzięczność, wszystko
bowiem, co od Niego pochodzi, jest dobre i przyporządkowane nadziei
zbawienia.

Modlitwa ucznia
O Najświętsza Dziewico Maryjo,
której pobożne wstawiennictwo
wyjednało niezliczonym umysłom,
niewykształconym i nieumiejętnym
przedziwny postęp w wiedzy i pobożności - (…)
Ciebie obieram za przewodniczkę
i opiekunkę moich nauk.
Niechaj przez Twoją przyczynę,
o Matko Dobrych Nauk,
Duch Święty napełnia moją duszę
światłem i mocą, roztropnością i pokorą;
niechaj mi da wolę prawą,
zdolność, pamięć, dostateczną łatwość umysłu,
zwłaszcza uległość serca,
abym we wszystkim mógł postępować
według rad Bożej Mądrości.
Spraw, o Maryjo,
abym pod Twoją opieką,
ufny nauce Kościoła
mógł bezpiecznie, mężnie i wytrwale
kroczyć po drodze prawdy i coty, tak,
abym doszedł do poznania,
ukochania i wiecznego posiadania,
Twojego Syna, Pana naszego
Jezusa Chrystusa. AMEN.

free estimates

Jerzy’s Construction
indoor & outdoor remodeling & painting
kitchens • basement • granite countertops
carpeting • hardwood floors
bathrooms • carpentry work
tiles • drywall • painting • staining
varnishing • wallpapering

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

Rozga Funeral Home & Cremation Service
703 West Lincoln Ave. • Milw. WI 53215 • 414-671-5200
Rozga-Walloch Funeral & Cremation Services
4309 South 20th St. • Milw. WI 53221 • 414-281-7145
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

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.

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

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

Standard Roofing, Inc.

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