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

POSŁUGA
DUSZPASTERSKA
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE
SOBOTA
NIEDZIELA

W

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

MSZE ŚWIĘTE
DNI POWSZEDNIE

WTORKU DO CZWARTKU
8:00 - j. angielski
PIĄTEK
19:00 - j. polski
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
PIĄTEK
18:00 - 19:00
OD

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
PIĄTEK
18:00 - 18:45
SOBOTA
15:00 - 15:45
OD WTORKU DO CZWARTKU
7:30 - 8:00

*fax 414-383-3974

Epiphany
- Matthew 2:9

The Epiphany celebrates the universality of Christ’s
message, the truth that the Lord is born for Jews and
Gentiles alike. All those who seek the Lord are guided in
faith to the place where Christ is born in their lives. As
we walk by the light of Christ, we experience „epiphany
moments”, sudden insights into God’s plan or revelations
of God’s presence in our world.

OBJAWIENIE PAŃSKIE
Obchodzimy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego.
Stanowi ona dalszy ciąg uroczystości Bożego
Narodzenia. Chrystus, który przyszedł na ziemię objawia
się światu. Zaraz po narodzeniu objawił się pasterzom,
dziś nawiedzają Go Mędrcy ze Wschodu. Na początku
zaś swej działalności publicznej stanie nad brzegami
Jordanu, aby wobec wszystkich ujawnić mesjańskie
posłannictwo. Objawienie się Mędrcom, którzy przybyli
z dalekiego Wschodu miało jednak szczególne znaczenie.
W ich osobach dostrzegamy całą rzeszę pogan, którzy
obok narodu wybranego zostali powołani do Kościoła.
Bóg stale objawia się człowiekowi. Jest naszym
obowiązkiem przyjąć Boże zaproszenie z głęboką wiarą
tak jak to uczynili pasterze i Mędrcy ze Wschodu.

SS. CYRIL & METHODIUS PARISH
CHRZEST/SACRAMENT OF BAPTISM:

THE MASS INTENTIONS

I niedziela miesiąca. Zgłaszamy miesiąc
przed planowaną datą chrztu. Please contact Parish Office at least one month in
advance.

SATURDAY, JANUARY 4

4:00 PM + Anthony Panacek
5:30 PM ++ Stanisław i Anna Dziedzic

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata.

SUNDAY, JANUARY 5
EPIPHANY OF THE LORD

BIERZMOWANIE: Katecheza dla młodzieży

9:00 AM - D ANTIS
10:30 AM - W intencji Elżbiety i Jerzego
Skrzyniarz z okazji 35 rocznicy ślubu

od 14 roku życia.

TUESDAY, JANUARY 7
8:00 AM ++ Kazimierczak and Czerwinski
Families

WEDNESDAY, JANUARY 8
8:00 AM ++ John & Helen Kazimierczak

THURSDAY, JANUARY 9
8:00 AM ++ Antonina Jedynak i Leontyna Fal

FRIDAY, JANUARY 10

6:00 PM WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU
7:00 PM W intencji Rodziny: żyjących i
zmarłych

SATURDAY, JANUARY 11
4:00 PM + Martha Czajka
5:30 PM ++ Helena i Eugeniusz Sikorski

SUNDAY, JANUARY 12
BAPTISM OF THE LORD

9:00 AM - D ANTIS
10:30 AM + Bogusław Gajewski

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA/SACRAMENT
OF MARRIAGE: Zgłoszenia parafian
przyjmowane są 6 miesięcy przed
planowaną datą ślubu. Please contact Pastor 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.
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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

NOC BOŻYCH NARODZIN NIE PRZEMIJA
Boże Narodzenie - święto nadziei, pokoju i szczęścia. Oczekiwaliśmy jego nadejścia.
Przeżywaliśmy radość, jaka ogarnia całą Ziemię w tę świętą Noc. I oto już jej nie ma,
już przeminęła, jak przemija wszystko w tym życiu.
Wszystko?
Nie wszystko! Przemija postać wielu rzeczy, które istnieją, lecz mogłyby nie istnieć.
Ich egzystencję odmierzają czasem ułamki sekund, czasem minuty, godziny, dnie i
lata, a czasem tysiące, miliony lub miliardy lat. Lecz to, co istnieje poza przestrzenią i poza czasem - nie
przemija! Nie przemija Ten, który czasoprzestrzeni dał początek. Nie przeminie nic z tego, co Bóg chce, aby
istniało w Jego wieczności, na zawsze. I nie przeminęła Jego miłość dla stworzenia. A Jego Myśl - Słowo, to
samo, które zstąpiło w nasze dzieje już blisko dwa tysiące lat temu, co dzień zstępuje w istnienie, w myśl, w
serca ludzi z dobrą wolą poszukujących prawdy i starających się wcielać w swe życie dobro i piękno. Więc
Boże Narodzenie nie przeminęło. Choć zewnętrznie obchodzimy je raz w roku, w istocie swej trwa przez życie
człowieka i przez całe dzieje ludzkości. I wszystko, co w życiu i w dziejach zawiera w sobie pierwiastki
prawdy, dobra i piękna - to wszystko jest przeznaczone na to, aby w Noc naszego życia i dziejów stać się dla
Boga stajnią, żłobem, sianem, ogrzewającym tchnieniem nozdrzy wołu i osła, hołdem anielskim, pokłonem
pasterzy, opiekuńczym ramieniem Józefa, pokorą i miłością Maryi, niebem, które jest wszędzie, gdzie jest Bóg.
I jeżeli Boże Narodzenie jest świętem nie tylko dziecięcej radości, lecz również dojrzałej refleksji i dojrzałej
miłości - to takim świętem jest całe nasze życie i cała historia. Co dzień bowiem jest czas Bożych Narodzin w
duszy człowieka, co dzień - czas hołdu i czci, czas poznania i miłości. I czas dziękczynienia za wszystko, co dla
nas uczynił Bóg.
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Today, we celebrate the revelation of Jesus’ coming to all
as our Savior. That news is not received gratefully and
joyfully by all - as we see by King Herod’s reaction, and the
actions of many today who do not believe. As Christians
who have the grace of redemption through the paschal
mystery of Christ, may our lives be a joyful and generous
witness to others - that they, too, may come to share in it.
May they, too, have an epiphany.
Isaiah prophesies that a light has come to Jerusalem, while
darkness covers the earth. All will come to the city bearing

gold and frankincense, and proclaiming the praises of the
Lord. Paul tells the Ephesians that Gentiles are coheirs of

God, along with the people of Israel. In the Gospel, magi
arrive in Jerusalem from the east in search of the newborn
king of the Jews. Herod is troubled by this, and the magi
visit Mary and her child and offer gifts.
C+M+B+2020
May the God of peace
bring peace to this house.
May the Son of peace
bring peace to this house.
May the Spirit of peace
bring peace to this house,
this night and all nights.

January 1 is the beginning of a new calendar year, but that’s not
the reason we celebrate it as a feast. On the Catholic calendar,
January 1 is both the Solemnity of Mary, Mother of God, and a
day of prayer for peace. We make all sorts of resolutions for a
new year, but alongside those efforts, we say a different sort of
prayer. God has come to us, not in overwhelming power, but in
humility as a child; so, on this day, we pray that the new year
might be marked by humility and peace, brought by Christ and
modeled by Mary.
For Catholics, December 25 is only the beginning of the celebration of Christmas. As others pack away the decorations, we continue to celebrate the gift of Christ, ever present for us in the Eucharist - a continual manifestation of God’s loving care for us all
year long.

THIS SUNDAY, JANUARY 5, 2020
- FEAST OF THE EPIPHANY
- following the 10:30 o’clock Mass we will have a
„parish gathering” „OPŁATEK” (school hall) we will be
together in „Christmas season” still celebrating great
mystery of God’s incarnation. All one inviting.
Come join us!

Uroczystość ta jest jedną z pierwszych
ustanowionych w Kościele. Mędrcy ze Wschodu
należeli do grupy magów. Uważano ich za
reprezentantów pogańskiego świata, którzy
przybywają do Jezusa-Króla oddać Mu pokłon,
po czym - po Bożej interwencji - do domu wracają
już inną drogą. My też często przyb ywamy do
Jezusa, aby oddać Mu pokłon. Czy i my, jak
mędrcy, pozwalamy Bogu kierować naszym
życiem i do codzienności powracamy nową drogą,
niosąc ze sobą doświadczenie spotkania ze
Zbawicielem?
Pan Bóg w różny sposób objawia się człowiekowi, aby go
przekonać o swoim istnieniu i powiedzieć mu kim jest lub
też powierzyć człowiekowi jakąś misję. Wolno i trzeba
powiedzieć, że od samego początku, a więc od chwili
stworzenia istoty rozumnej na ziemi, objawia się Pan Bóg
stale wszystkim ludziom poprzez swoje dzieła. Patrząc bowiem na świat wspaniale i celowo urządzony odkrywa w nim
człowiek ślady Stwórcy. To objawienie się Boga można
nazwać naturalnym. Obok niego jest jeszcze inne objawienie, które wykracza poza naturalne możliwości poznawcze
człowieka. I do tego właśnie stosujemy jako termin własny
słowo “objawienie”.

C+M+B+2020
[Christus + Mansionem + Benedicat 2020
- Niech Chrystus błogosławi ten dom w roku
2020 (i po wieczne czasy)!]
Zwykło się uważać, że litery napisane na
drzwiach w uroczystość Objawienia Pańskiego
to skrót imion Mędrców ze Wschodu, zwanych
potocznie Trzema Królami. Ale ani nie znamy
imion owych Mędrców, ani nie ma nawet
pewności, że było ich trzech… Prosimy w ten
sposób o błogosławieństwo dla domu i jego
mieszkańców i wierzymy, że On go udziela.
Dzisiaj - niedziela - 5 stycznia, 2020
SPOTKANIE OPŁATKOWE
(sala w budynku szkolnym)

po Mszy św. zapraszamy wszystkich Parafian na
wspólne świateczne spotkanie przy „stole”.

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.

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.
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

www.ow.katowice.pl

(262) 377-7887 • www.holtonbrothers.com
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