
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 

PASTORAL  
SERVICE 

SUNDAY MASSES 
SATURDAY 4:00 PM  - English 
 5:30 PM - Polish 
SUNDAY  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 

 

 

POSŁUGA  
DUSZPASTERSKA 
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE 
SOBOTA 16:00  - j. angielski 
  17:30 - j. polski 
NIEDZIELA 9:00  - j. angielski 
  10:30  - j. polski 

 

MSZE ŚWIĘTE  
W DNI POWSZEDNIE 
OD WTORKU DO CZWARTKU 

  8:00 - j. angielski 
PIĄTEK  19:00 - j. polski 

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 

PIĄTEK 18:00 - 19:00 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
 PIĄTEK 18:00 - 18:45 
 SOBOTA 15:00 - 15:45 

OD WTORKU DO CZWARTKU 
  7:30 - 8:00 

The family of Jesus, Mary and Joseph is for each believer and especially 

for families an authentic school of the Gospel. Here we admire the fulfill-

ment of the divine plan to make of the family a special community of life 

and love. Here we learn that every Christian nuclear family is called to be a 

“domestic church”, to make the Gospel virtues shine and become a leaven 

of good in society. The classic traits of the Holy Family are: reflection and 

prayer, mutual understanding and respect, and a spirit of sacrifice, work 

and solidarity. From the exemplary witness of the Holy Family, each fami-

ly can find precious guidance for the style and choices of life, and can draw 

strength and wisdom for each day’s journey. Mary and Joseph teach us to 

welcome children as a gift of God, to beget them and raise them, cooperat-

ing wonderfully in the work of the Creator and giving to the world, in each 

child, a new smile. It is in a united family that children bring their exist-

ence to maturity, living out the meaningful and effective experience of 

freely given love, tenderness, reciprocal respect, mutual understanding, for-

giveness and joy. 

Chrystus przyszedł w ludzkiej rodzinie. Miał Matkę jak każdy z nas, miał swój dom, 
miał swego Opiekuna. Dzisiaj On, Pan i Zbawiciel niesie uświęcenie i pomoc naszym 
rodzinom i umacnia nas, byśmy trwali w łączności z rodziną Kościoła. Niech w 
Eucharystii wzniesie się do Boga dziękczynienie za przyjście Zbawiciela i za 
sakrament, przez który Jego zbawienie obejmuje wspólnotę życia małżonków i stale 
jest sprawowane w wielkiej rodzinie Kościoła. Niech w Eucharystii wzniesie się do 
Boga dziękczynienie za przyjście Zbawiciela i za sakrament, przez który Jego 
zbawienie obejmuje wspólnotę życia małżonków i stale jest sprawowane w wielkiej 
rodzinie Kościoła. Prosząc Jezusa, Maryję i Józefa o błogosławieństwo i opiekę nad 
naszymi rodzinami, jednocześnie módlmy się słowami Psalmu: „Błogosławiony każdy, 
kto się boi Pana, kto chodzi Jego drogami. Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który 
się boi Pana. Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem 
przez całe swe życie”. (Ps 128,4-5)
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PARISH OFFICE HOURS  
MONDAY - TUESDAY 9:00AM - 1:00PM 

 

KANCELARIA PARAFIALNA  
PONIEDZIAŁEK - 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   

BOŻENA PRZYBYSZ   (414) 345-7760    
koordynator.ps@cmmk.org 

 
CHRZEST/SACRAMENT OF BAPTISM:   
I niedziela miesiąca. Zgłaszamy miesiąc 

przed planowaną datą chrztu.  Please con-
tact Parish Office at least one month in 
advance. 

 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata.  
 

BIERZMOWANIE: Katecheza dla młodzieży 
od 14 roku życia.  

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA/SACRAMENT 
OF MARRIAGE: Zgłoszenia parafian 

przyjmowane są 6 miesięcy przed 
planowaną datą ślubu. Please contact Pas-
tor at least six months before anticipated 
wedding date. At least one of the parties 
must be a registered, participating Catholic 
member of our Parish.  

ODWIEDZINY CHORYCH/COMMUNION 
AND SACRAMENT OF SICK: I piątek 

miesiąca. W nagłych wypadkach proszę 
dzwonić o każdej porze tel. 383-3973. First 

Friday of the month. In case of emergency 
please call the parish office at any time 383
-3973. 

 

Sakramenty: chrztu, I komunii św, 
bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są 
osobom, które aktywnie uczestniczą w życiu 

parafialnym. 

THE MASS INTENTIONS 
 
SATURDAY, DECEMBER 28 
4:00 PM + Therese Glapa 
5:30 PM + Zygmunt Urbański 

SUNDAY, DECEMBER 29 
THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH 
9:00 AM ++ Alphonse & Ruth Panka 
10:30 AM ++ Józef i Maria Fiećko 

TUESDAY, DECEMBER 31 
4:00 PM - DANTIS 
5:30 PM + Patryk Klepacz (Wiesia Kościuch 
z rodziną i rodzina Sierockich)  

WEDNESDAY, JANUARY 1 
SOLEMNITY OF MARY, MOTHER OF GOD 
9:00 AM - DANTIS 
10:30 AM - O Boże błog. i zdrowie dla Urszuli 

THURSDAY, JANUARY 2 
STS.BASIL THE GREAT & GREGORY NAZIANZEN, 
BISHOPS AND DOCTORS OF THE CHURCH 
8:00 AM - For Parishioners 

FRIDAY, JANUARY 3 
6:00 PM  ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 
7:00 PM + Stanisława Szmurło 
SATURDAY, JANUARY 4 
4:00 PM + Anthony Panacek 
5:30 PM ++ Stanisław i Anna Dziedzic 

SUNDAY, JANUARY 5 
EPIPHANY OF THE LORD 
9:00 AM - DANTIS 
10:30 AM - W intencji Elżbiety i Jerzego 
Skrzyniarz z okazji 35 rocznicy ślubu  

May the Blessings of the Christ Child be with you and your family  
this Christmas and through the New Year 

  NEW YEAR 2020… New Year’sDay is a time of new beginnings, a chance to start over, a time of reflection… It gives us 

an opportunity to be a blessing unto others and it makes small deeds feel worthwhile. Hew Year’s Day is a time to rededicate 
our life to making a difference in our own little corner of the world. Do small things with GREAT LOVE. Count your blessings 
every day, give thanks to God for the opportunities He pours into your life and appreciate anew the wonders of Life! Happy 
New Year.

 

MODLITWA NA NOWY ROK: 
Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje wchodząc w nowy rok. Nie wiemy, co nam on przyniesie. Jakie 

przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia? To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny i wszystko wiedzący. Ty znasz początek, trwanie i 

kres naszego życia. Ty prowadzisz nas wszystkich poprzez czas do wieczności. 

Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i 

ufnie czynił to, co do mnie należy, i znosił to, co jest moim udziałem. Nie wiem, co mnie w tym roku spotka, ale wiem, że tym, 

którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobremu. To wystarczy. 

Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej i pozostanę Ci wierny w każdej jego godzinie. Nie 

dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej, a potem kieruj mną według świętej woli Twojej. Wtedy znajdę pokój, a 

pokój mój będzie wieczny - jak Ty. Amen. 
wg.bp.J.M.Sailera 

 

NOWY ROK - DZIEŃ POKOJU: 
Panie, uczyń nas sługami pokoju, pokoju dusz i serc, pokoju oręża i głodnych. Niechaj ustanie niewdzięczność szczęśliwych, by 

ustała rozpacz nieszczęśliwych. Oby ten Nowy Rok był tym rokiem, kiedy nieskończona rzesza młodych zrozumie lepiej i głębiej 

hańbę, i podłość, i głupotę szczęścia własnego bez szczęścia innych. I radość niewypowiedzianą, cudowny smak dobrowolnego 

cierpienia, przyjętego bezinteresownie, na to, by inni mniej cierpieli. 

O Matko Boża, spraw to, by każdy, który mówi OJCZE NASZ, usłyszał w duszy szept albo gromkie słowa modlitwy Ojca do 

człowieka: A GDZIE SĄ CI INNI, TWOI BRACIA? I by z uśmiechem każdy starał się przebaczyć, a sam otrzymał to, że z 

uśmiechem Ojciec na zawsze mu przebaczy. Amen. Alleluja. 
Abbe Pierre 
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Today we celebrate and recognize 
the Holy Family - Jesus, Mary and Joseph - as the model of 
all Christian families. Saint Joseph set a good example for 
all of us as his family faced the crisis of Herod’s plot to kill 
Jesus: He listened to God’s voice and cared for his family 
according to the word of God. 
Sirach writes about family relationships and duties, 
especially that of honoring one’s parents all the days of their 
lives. Paul instructs the Colossians on how to love one 
another and live for Christ. In the Gospel, Joseph follows 
the instructions of the angels who led him safely into, and 
out of, Egypt.

SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD - 

Wednesday, January 1, 2020 

* Holy day of obligation 

Vigil: 4:00pm (E)     5:30pm (P) 
          9:00am (E)     10:30am (P) 

To honor the name Mary: “Hail Mary” we pray 
in imitation of the angel’s greeting. “Holy 
Mary” we pray, acknowledging her total dedi-
cation to God. Today we celebrate the solem-
nity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God. We hon-
or Mary for her willingness to enter into a unique relation-
ship with God’s Son - a relationship that enables all of us to 
name Jesus as our brother and savior. 

 

Pośród ośmiu dni oktawy Bożego Narodzenia wyróżnia się 
przypadająca w tym okresie niedziela. Jest ona poświęcona 
Świętej Rodzinie, czyli tej wspólnocie, jaką tworzyli Jezus, 
Maryja i Józef. 
Bóg chciał, by Jego Syn wzrastał w środowisku rodzinnym i 
wszedł w nie tak ściśle, że patrząc z zewnątrz można było 
dostrzec jedynie zwyczajną, ludzką codzienność. Tę samą, 
którą każdy z nas zna z własnego doświadczenia. Ale jeśli 
spojrzymy oczami wiary, wówczas każda rodzina może się 
stać święta rodziną, to znaczy wspólnotą miłości 
zjednoczoną wokół Chrystusa. 

 

 
 
 
 

 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU 
 

31  grudnia  - kończy się kolejny Rok Pański. Wypada 

uczynić rzetelny rachunek sumienia z naszej wiary, z 
naszej katolickiej postawy wobec innych, zwłaszcza 
niewierzących i obojętnych. Na ile, w minionym roku, 
pogłębiło się we mnie rozumienie spraw Bożych? Czy moje 
uczestnictwo w misterium Kościoła było coraz bardziej 
świadome i rozumne? Żegnamy Stary Rok, ale trzeba 
postawić sobie pytanie: jaki był ten rok, który minął, czy 
przez ten rok doznałem duchowego wzrostu, czy bardziej 
wychyliłem się ku sprawom wiecznym? Co utkwiło w 
pamięci: radosne wspólne budowanie czy gorycz ciągłych 
kłótni i awantur? Jak wypadnie ów bilans za mijający rok, 
ów rachunek sumienia, który uczyniony być musi, jeśli nie 
ma być ów rok dopisany do lat straconych. 

 

 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZICIELKI MARYI - 
UROCZYSTOŚĆ - Środa 1 stycznia 2020 

 

MSZE ŚW. (HOLY DAY OF OBLIGATION) 
VIGIL: 4:00pm (E)    5:30pm (P) 

W UROCZYSTOŚĆ: 9:00am (E)    10:30am (P) 
 

 Wprowadził do liturgii (jako święto) papież Pius XI w 1931r. na 
pamiątkę 1500 rocznicy Soboru Efeskiego (431), gdzie 
ogłoszono dogmat, że Maryja jest Matką Bożą. Reforma 
liturgiczna w 1969r. podniosła to święto do rangii uroczystości 
i połączyła z Oktawą Bożego Narodzenia, aby po wyśpiewaniu 
hymnów Wcielonemu Słowu, złożyć hołd Jego Świętej 
Rodzicielce. Przywilej Boskiego Macierzyństwa jest 
największym  początkiem i źródłem wszystkich przywilejów 
Maryi. Ustanawiając tę uroczystość na zakończenie Oktawy 
Bożego Narodzenia Kościół pragnie, abyśmy na tajemnicę 
Wcielenia i Bożego Narodzenia „spojrzeli oczyma Maryi”, 
która „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 
swoim sercu” (Łk 2,19). Dogmat o Boskim Macierzyństwie 
opiera się na prawdzie wiary, że Chrystus jest prawdziwym 
Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jednej Osobie Słowa. 
Natura ludzka w Chrystusie nie posiada własnego bytowania, 
ale egzystuje dzięki Osobie Słowa. Dlatego wszystko, co 
stanowi własność tej Osoby, jest Boskie i należy mu się Boska 
cześć. Tak więc naturze ludzkiej Chrystusa należy się cześć 
Boska. Jeśli tak, to słusznie myślimy o Matce Bożej, jako o 
Tej, która była Rodzicielką Chrystusa w Jego ludzkiej postaci. 
Drugi Sobór Watykański uporządkował mariologię:  

 1) spekulacje nad godnością i przywilejami Maryi zamienił na 
ukazanie Jej roli w dziele zbawienia. 2) dzieło Maryi zamyka 
się w dziele Chrystusa i ma swoje miejsce w Kościele, a nie 
ponad nim. 3) jedynym i doskonałym pośrednikiem jest 
Chrystus, a pośrednictwo Maryi mieści się w Jego 
pośrednictwie. 4) bardziej zaleca naśladowanie Maryi niż 
modlitwę o Jej wstawiennictwo, zamiast: „Przez Maryję do 
Boga” - „Z Maryją do Chrystusa”. 
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• 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

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

Toll Free: 877.595.5087  Carpet Cleaning 
Phone: 414.510.9264  Furniture Cleaning 
www.quicksteamwi.com  Area Rug Cleaning 
Email: info@quicksteamwi.com  Emergency Extraction 
8540 S. Liberty Ln  Car Interior Cleaning 
Oak Creek, WI 53154  Repair and Installation

   Standard Roofing, Inc.    
Everything in Roofing

1820 S. Kinnickinnic Avenue  
 Milwaukee, WI 53204-4088 

Gary Freuden • 414-384-8828  
FAX 414-384-6558
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W180N7686 ToWN Hall Road 
MeNoMoNee Falls, WI 53051

free estimates

Jerzy’s Construction

kitchens • basement • granite countertops 
carpeting • hardwood floors 
bathrooms • carpentry work 

tiles • drywall • painting • staining 
varnishing • wallpapering

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

indoor & outdoor remodeling & painting

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.

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


