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

*fax 414-383-3974

“How can you say to your brother, ‘Brother, let me take out the splinter that is in your eye,
‘when you cannot see the plank in your own? Hypocrite!”.
(Luke 6:42)

A young couple moved into a new area. The next morning, while they were eating
breakfast, the young woman saw her neighbour hanging her washing out to dry.
“That laundry is not very clean,” she said, “she doesn’t know how to wash correctly.” Her husband remained silent. Every time her neighbour hung out washing, the
young woman repeated her observations about the dirty laundry. About one month
later, the woman was surprised to see a nice clean wash on the line and said to her
husband: “Look, she has learned how to wash correctly.” The husband said, “I got
up early this morning and cleaned our windows.”
Jesus doesn’t deny that people have failings but invites his followers to look to
their own blind spots first. If we are aware of our inadequacies, we may become
more gentle in dealing with others. Most of us would rather point out a dozen sins
in the life of someone else than take an honest look at sins in our own lives.
Do we make a practice of thinking the best of other people? Do we challenge the
habit of making quick judgements about others? God looks on each of us with a
generous and compassionate gaze. God does not despise or condemn us for our
shortcomings
being
gs and failings.
ng Let us practise
pr
ng more tolerant of others.

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

DOBRY PASTERZ
Jezus w przypowieści o zagubionej owcy ukazuje troskę Boga o ludzi. Obraz w
przypowieści jest nacechowany przesadą. Zazwyczaj pasterz szukający jednej
owcy, nie zostawia wszystkich pozostałych na łasce losu, ryzykując ich utratę. W
czasach Jezusa w Palestynie zazwyczaj było dwóch lub trzech pasterzy. Gdy odszedł jeden, zawsze pozostawał ktoś do pilnowania reszty owiec. Jednak Jezus o
tym nie wspomina. Jeśli pasterz popełnia tak wielką nieostrożność, że pozostawia
całe stado na pustyni, szukając jednej owcy, to narzuca się myśl, że ta zagubiona
owca musi być dla pasterza wyjątkowa, musi bardzo wiele znaczyć. Wskazuje na
to również wielki trud szukania owcy, jaki podejmuje pasterz i radość z jej odnalezienia. Odnalezienie zbłąkanej owcy jest powodem do radości. (c.d. na następnej
stronie)

SS. CYRIL & METHODIUS PARISH
THE MASS INTENTIONS
SATURDAY, SEPTEMBER 14
4:00 PM ++ John Sr. & John Jr. Kaufman
5:30 PM + Martha Brocki

SUNDAY, SEPTEMBER 15
TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
9:00 AM - For Parishioners
10:30 AM + Bogusław Gajewski

TUESDAY, SEPTEMBER 17
FALL DAY FOR PRIESTS
AND PARISH DIRECTORS
(Mary Mother of the Church Pastoral Center)
WEDNESDAY, SEPTEMBER 18

8:00 AM + Andrzej Wawer (Birthday)

THURSDAY, SEPTEMBER 19
8:00 AM - For Parishioners

FRIDAY, SEPTEMBER 20
STS. ANDREW KIM TAE-GON, PRIEST AND PAUL
CHONG HA-SANG AND COMPANIONS, MARTYRS
6:00 PM ADORACJA NAJŚW . SAKRAMENTU
7:00 PM - O Boże błog. dla Marcina

SATURDAY, SEPTEMBER 21
4:00 PM + Dona Sauve
5:30 PM ++ Czesław i Stanisława Barańscy

SUNDAY, SEPTEMBER 22
TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
9:00 AM - For Parishioners
10:30 AM + Eugeniusz Żerebecki
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został ustanowiony przez
Pawła VI w 1967r. Pierwszy taki dzień
obchodzono 7.V.1967r. Z tej okazji
Ojciec Święty przygotował specjalne
orędzie. Obecnie orędzia te ogłaszane są
przez Papieża 24 stycznia, w dzień
wspomnienia św.Franciszka Salezego,
patrona dziennikarzy. Kościół polski,
Dzień ten przeżywa w trzecią niedzielę
września. Kościół chce podejmować ze
środkami społecznego przekazu szczery
dialog, by zachęcać je do zaangażowania
w służbie prawdziwego postępu
ludzkości. Jesteśmy zaproszeni do
rozważań nad mediami w rodzinie.
Trzeba używać środków społecznej
komunikacji z mądrością i
roztropnością. Czuwać nad tym
powinni przede wszystkim rodzice.
Również instytucje użyteczności
publicznej odpowiedzialne są za
wprowadzenie regulacji prawnych, które
zagwarantują szanowanie przez środki
społecznego przekazu prawdy i dobra.

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

ORGANIST - KATARZYNA ZAWISLAK

KOORDYNATOR KPSS
BO¯ENA PRZYBYSZ (414) 345-7760
koordynator.ps@cmmk.org

Trzeba pamiętać, że przesada, hiperbola, była normalnym środkiem retorycznym starożytnego mówcy i
słuchacze nie mieli trudności z właściwym jej odczytaniem. Taka przesada kieruje uwagę ku sensowi przenośnemu, a nie dosłownemu. W przypowieści o owcy chodzi przecież o zagubionego człowieka. Ona mówi o
nas, o naszych odejściach i o Sercu Boga Ojca. Jezus pokazuje zatem Boga, który szuka zagubionego człowieka. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, bycia odnalezionym przez Boga. Bo czyż istnieje dziewięćdziesięciu
dziewięciu sprawiedliwych? Czyż wszyscy nie są usprawiedliwionymi Krwią Baranka bez skazy? Prawdziwie
sprawiedliwych nie ma, nikt nie jest bez grzechu i każdy powinien żałować za grzechy. Obraz Jezusa Pasterza
przypomina nam prawdę, że tylko idąc za Nim możemy dotrzeć do wiekuistej owczarni. Nie możemy obejść
się bez pasterza, twierdząc, że znamy drogę, gdyż tę na każdym jej etapie wyznacza pasterskie serce, Tego
który zna swoje owce. Jest to droga przemierzana przez pasterza jako przewodnika i według jego zamysłu.
Ilekroć odstąpimy od Niego i pobłądzimy, pamiętajmy o możliwości doświadczenia radości z bycia odnalezionym, wziętymi na ramiona i dołączonymi do stada. Dokonuje się to przy każdorazowej spowiedzi. Dla zagubionej owcy droga powrotu z wysokości ramion pasterza sprawia, że inaczej postrzega stado. Nie jest obce to
doświadczenie każdemu nawróconemu. Warto podjąć refleksję czy podzielam radość swego Anioła Stróża po
dobrze odbytej spowiedzi?

2019 CATHOLIC STEWARDSHIP APPEAL
As of 9/3/2019
Parish

City

F08-Ss. Cyril & Methodius Milwaukee

Amount

Goal

Percent

Over/Under

$ 4,365.00

$ 4,545 96.04%

$ -180.00

Donors
60

Out of

Percent

206

29.13%

THANK YOU to everyone who has responded to

„BÓG ZAP£AÆ!” - tym wszystkim, którzy już odpowiedzieli

the Annual Catholic Stewardship Appeal. If you have
not, as of yet, we are still in need of your assistance
(we our $ 180.00 over goal).

na tegoroczny Apel przez złożoną ofiarę. Proszę, aby Ci, którzy
jeszcze tego nie uczynili, dołączyli do tegorocznej akcji ($
180.00 jesteśmy poniżej naszego zobowiązania)

SS. CYRIL & METHODIUS PARISH

God the Father shows remarkable mercy to us when we stray
from following him. When we sin, we are called to repentance
and to accept. God’s gracious mercy. By the same token, when
others stray, we are to welcome them back with joy when they repent.
We are all sons and daughters of the same merciful Father.
In the first reading, Moses turns away God’s wrath when the people of
Israel create and worship a molten calf. Saint Paul, writing to Timothy,
describes himself as the foremost of sinners - an example to others of
God’s merciful love. Jesus, in the Gospel, tells several parables to
illustrate examples of God’s mercy to sinners.

Our Lady of Dolours, the Sorrowful Mother or Mother
of Sorrows (Latin: Mater Dolorosa), and Our Lady of
Piety, Our Lady of the Seven Sorrows or Our Lady of
the Seven Dolours are names by which the Virgin
Mary is referred to in relation to sorrows in her life. As
Mater Dolorosa, it is also a key subject for Marian art
in the Catholic Church.
The Seven Sorrows of Mary are a popular Roman
Catholic devotion. In common religious Catholic
imagery, the Virgin Mary is portrayed in a sorrowful
and lacrimating affect, with seven long knives or
daggers piercing her heart, often bleeding. Devotional prayers
that consist of meditation began to elaborate on her Seven
Sorrows based on the prophecy of Simeon. Common examples
of piety under this title are Servite rosary, or the Chaplet of the
Seven Sorrows of Our Lady and the Seven Joys of Mary and
more recently, „Sorrowful and Immaculate Heart of Mary”.
The feast of Our Lady of Sorrows is liturgically celebrated every
15 September.
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Można, jak Izraelici na pustyni, być ludem o twardym karku
albo jak faryzeusze czy uczeni w Piśmie szemrać i zamykać
się na Jezusa pragnącego okazać grzesznikom miłosierdzie
Ojca. Ale można też, jak św.Paweł, dawniej bluźnierca,
prześladowca i oszczerca, uznać swój grzech i dostąpić
miłosierdzia. Nawrócenie jest łaską, o którą prośmy dziś i w
najbliższym tygodniu: „Boże, wejrzyj na nas (…), abyśmy
mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia”.
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Treść wspomnienia nawiązuje do faktu duchowego
współcierpienia Maryi z Odkupicielem. Przeżywanie tej
tajemnicy towarzyszy chrześcijaństwu od początku jego
dziejów. Kult Matki Bożej Bolesnej upowszechniał
św.Bernard z Clairvaux i cystersi, a także serwici. Od
XIVw. często pojawiał się motyw siedmiu Boleści Maryi.
Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2,34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2,13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2,43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze
Krzyżowej
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27,32-50;
Mk 15,20b-37; Łk 23,26-46; J 19,17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15,42-47; Łk
23,50-54; J 19,38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27,57-61; Mk
15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42)

Papież Pius VII po powrocie z niewoli napoleońskiej (1814)
ustanowił je jako obowiązujące dla całego Kościoła,
natomiast Pius X polecił je obchodzić w dniu 15.IX.

Na zakończenie roku akademickiego zaprosił swoich
studentów na wykład do auli uniwersyteckiej. Kiedy młodzi
ludzie weszli do sali, zobaczyli na stole niewielki, pusty,
szklany puchar. Obok niego leżało kilka większych kamieni i
dwa woreczki. Jak się później okazało, w jednym z nich były
mniejsze kamienie, a w drugim piasek. Profesor zapytał
zgromadzonych, czy ich zdaniem to wszystko zmieści się w
czaszy szklanego naczynia. Po kilku rozbieżnych
informacjach profesor włożył większe kamienie do kielicha,
następnie wsypał zawartość woreczka z drobnymi
kamieniami. Potrząsnął całością i delikatnie wsypał piasek.
Kiedy potrząsnął jeszcze raz, wtedy okazało się, że zarówno
kamienie, jak i piasek idealnie dopasowały się do
pojemności kielicha. Profesor zwrócił się do zgromadzonych:
„Gdybyśmy zaczęli od piasku, a na końcu próbowali ułożyć
kamienie, z pewnością nie udałoby się nam wykonać tego
zadania. Kiedy jednak zaczęliśmy od największych rzeczy,
wtedy te mniejsze dopasowały się i wypełniły pozostawione
luki”.

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

SS. Cyril & Methodius
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