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

Each of us has a list of responsibilities that are important. We have work and families, organizations we support and people who depend on us. We try to fulfill all
our duties properly. This is part of living a good, Christian life.
Undoubtedly there are times when we could give more, and maybe even sometimes
when it would be best to give a little less. But we feel committed to doing what’s
asked of us, and when we do these things, we feel we’ve done what we should what God asks of us.
And yet, Jesus tells us that this is not enough. Simply fulfilling what is required as
a parent, child, employee, committee chairperson or neighbor is not the essence of
discipleship.
According to Jesus, what is discipleship?
Discipleship is not just one more hobby or extracurricular activity. Discipleship is
why we do what we do, mindful of the costs it brings.
What Jesus commands is prioritizing him as the source of our life, and as its ultimate end. It is making our love for him the ordering principle of everything else we
do. For without him, nothing else matters.
WYBÓR BOGA I JEGO NAUKI...
Przyjęcie orędzia chrześcijańskiej wiary wymaga oso
bistej i jednoznacznej decyzji opowiedzenia się
za Panem Bogiem, uczynienia Jego nauki funda
mentem osobistych wyborów. Dokonuje się to wszy
stko na gruncie dojrzałej wiary, która wymaga wy
siłku i zaangażowania z naszej strony. Nieustannie
doświadczamy negatywnego wpływu świata, w
którym żyjemy, a także pokusy, aby nie służyć Panu
Bogu, ale przyjmować logikę myślenia Jemu prze
ciwną. Trzeba nam stale potwierdzać wybór Pana
Boga i Jego nauki jako fundamentu życia. Szczególną okazją do tego jest każda
Msza Święta, w której Pan Bóg napełnia nas sobą i umacnia do wiernego życia w
codzienności. Jesteśmy świadomi, że nie zawsze nasze wybory są zgodne z wyznawaną przez nas wiarą, dlatego prośmy Pana Boga o wybaczenie naszych grzechów
i podejmujemy nawrócenie...
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THE MASS INTENTIONS
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

TUESDAY, SEPTEMBER 24
8:00 AM + Fr. Carl Kazimierczak

WEDNESDAY, SEPTEMBER 25
8:00 AM + Marian Cnota

THURSDAY, SEPTEMBER 26
8:00 AM ++ zmarli z rodzin: Uss i Biedź

FRIDAY, SEPTEMBER 27
ST. VINCENT DE PAUL, PRIEST
6:00 PM ADORACJA NAJŚW . SAKRAMENTU
7:00 PM ++ Anna (1 r.śm.) i Stanisław
Skrzyniarz

SATURDAY, SEPTEMBER 28
4:00 PM + John Stawicki Jr.
5:30 PM ++ Antonina i zmarli z rodziny
Cieślik

SUNDAY, SEPTEMBER 29
TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
9:00 AM ++ Paul & Frances Cwikla
10:30 AM ++ Antoni i Aleksander Sławiński

„Żaden sługa nie może dwom
panom służyć.” Ta przestroga
Jezusa może nam przypomnieć
chrzest, w czasie którego my
sami - lub rodzice i chrzestni w
naszym imieniu - najpierw
wyrzekliśmy się grzechu,
wszystkiego, co do niego
prowadzi, i jego sprawcy,
szatana, a potem wyznaliśmy
wiarę w Boga: Ojca, Syna i
Ducha Świętego. „Nie”
powiedziane złu i „tak”
powiedziane dobru
jednoznacznie określiło
kierunek naszego życia. Na
Eucharystii ponawiamy to
wyznanie i nabieramy sił, by
każdego dnia iść Bożą drogą.
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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

WIARA ŚWIĘTYCH I NASZA…
Między wiarą świętych i naszą wiarą zachodzi ścisły związek. Wiary bowiem, rozumianej jako
osobista i życiowa decyzja człowieka, nie da się do końca uzasadnić w sposób rozumowy.
Rozumowanie może być pomocne, pokazać spójność wiary, wykazać jej skuteczność i moc, ale
wiara nie jest prostym przedłużeniem rozumowania. W obliczu współczesnej niewiary, rzeczą,
na którą trzeba położyć szczególny nacisk, jest nie tyle poszukiwanie nowych dowodów na
istnienie Boga, ile ożywianie świadectwa wiary chrześcijan. Wiara wiernych jest wiarą
Kościoła otrzymaną od Apostołów, jest skarbem życia, który pomnaża się gdy jest rozdzielany.
Również w odniesieniu do nas samych, do naszego przeżywania chrześcijaństwa, potrzebujemy
świadectwa świętych. Nasza wiara, bardziej lub mniej świadomie wzrasta w szkole świętych,
czerpiąc z przykładu ich życia. Ich dzieła, słowa i czyny są wcieleniem łaski Bożej w konkretne
warunki i miejsca życia ludzkiego. Ponieważ ich czyny są przeniknięte łaską Bożą, dokonane
pod wpływem wiary (wiara dokonuje ich „uwiecznienia”), osiągają ponadczasowe znaczenie.
Może zbyt często traktujemy świętych powierzchownie, za mało jest konkretnego przedłużania
ich życia w naszym życiu. Ważne jest byśmy w wierze kontynuowali powoływanie się na ich
wiarę.
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Many things compete for our attention on a
daily basis. Some of the things we do, we do
in light of our faith and in the service of God;
other things may draw us away from both.
Jesus exhorts us to pay attention to our
actions and our motives, for we cannot serve
both God and the things of this world.
From the prophet Amos comes a warning to the people of
the Northern Kingdom of Israel that God sees those who
take advantage of or mistreat the poor and needy, and he
will not forget a thing they have done. In Paul’s Letter to
Timothy, he asks for prayers for those in authority - that
they be pleasing to the Lord. In Luke’s Gospel, Jesus tells
the parable of the dishonest steward, and says that a
person must be trustworthy in matters big and small. For no
one can serve both God and mammon.

„The joy of the gospel fills the hearts and lives of all who
encounter Jesus. Those who accept his offer of salvation
are set free from sin, sorrow, inner emptiness and
loneliness. With Christ joy is constantly born anew.” With
these words Pope Francis opens his apostolic exhortation
Evangelii Gaudium, encouraging us to embark upon a new
chapter of evangelisation. He speaks of his own dream of a
missionary option, one that can transform everything, so
that everything we do as Church is channelled for the
evangelisation of Pope Francis is clear. The world needs
more than ever to know Jesus. We are to be the new
missionaries sent out to proclaim the kingdom of God and
heal the nations. What does it mean to be an evangelist? At
its heart it is our capacity to witness to the hope that we
have in knowing Jesus. This hope speaks of a life with a
future, a life without end, a life of promise. Wherever we find
ourselves this week, let us witness to this hope and deep
joy, so that those we meet are transformed by our faith.
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Przypowieść o nieuczciwym, ale roztropnym rządcy
poucza o konkretnym zarządzaniu swoim życiem.
Zarządzając dobrami doczesnymi jesteśmy wezwani, by
wyzbywać się egoizmu. Wobec innych ludzi nie należy
być wymagającym wierzycielem. Wszelkie dobra są
darami Ojca Niebieskiego, którymi należy się dzielić.
Każdy z nas jest zarządcą jakiegoś dobra, które
otrzymał. Zarządca powinien postępować zgodnie z
wolą swego pana. My, zgodnie z wolą Boga, który daje
nam wszystko. Zarządca w przypowieści zostaje oskarżony,
że trwoni majątek właściciela. Nas oskarża przed Bogiem
szatan, jak również Prawo obnaża nasz grzech, ponieważ nie
posługujemy się darami zgodnie z wolą Bożą i trwonimy dobra
łaski. W przypowieści, właściciel wzywa rządcę i żąda, by zdał
sprawę ze swego zarządu. Dla nas wezwaniem do rozliczenia
jest śmierć. Zarządcy dano czas na zdanie sprawy z
zarządzania, by naprawił swoje zarządzanie (taka
interpretacja też jest możliwa). Dla nas takim darem czasu do
naprawy zła i tego co zmarnowaliśmy jest łaska
uświadomienia sobie odpowiedzialności przed Bogiem oraz
teraźniejszość jako moment nawrócenia. Winniśmy być ludźmi
kierującymi się w życiu wartościami, świadomie dążącymi do
rozwijania cnoty roztropności. Człowiek roztropny działa
stosownie i we właściwym momencie, podejmując decyzję
szybko w sprawach pilnych i wyczekując na odpowiedni
moment w kwestiach ważniejszych. Wszyscy wiemy, że
generalnie mamy czynić dobro a unikać zła, gdy jednak
dochodzimy do konkretnych okoliczności musimy ocenić, czy
nasze aktualne postępowanie doprowadzi nas do wiecznej
szczęśliwości, czy też chybimy celu. Co więcej, musimy
wcielić ten osąd w praktykę, nie zastanawiać się jedynie nad
tym, ale to uczynić.
“CHCĘ BYĆ MIŁOSIERNY, A NIE POTĘPIAĆ”.

Zarówno ofiara jak i miłosierdzie same w sobie są dobre, ale jedno i drugie może stać sie złe, przez
niewłaściwe rozdysponowanie. Są dobre, jeśli zastosuje się ofiarę w stosunku do siebie, a miłosierdzie
względem innych. Będą złe, jeśli zrobimy na odwrót,
będziemy pobłażliwi dla siebie samych, a wymagający
względem innych ludzi, gotowi zawsze usprawiedliwiać własne uczynki, a bezlitośnie osądzać bliźnich.
Czy w tym względzie, nie mamy sobie nic do zarzucenia?

Spotkanie rodziców dzieci
przygotowujących się do
I KOMUNII ŚWIĘTEJ p! M"#$ %&.
6 p'ź)#*+,-/k', 2019,

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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