
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 

ORDINARY TIME 
We cannot speak of Ordinary Time without speaking of Sunday. The every seven-day celebration of 
the Lord’s Day is the basic structure upon which the Church Year is built. The great liturgical sea-
sons of Advent-Christmas and Lent-Easter are more expansive celebrations of particular aspects of 
the one paschal mystery which we celebrate every Lord’s Day. These special season focus our at-
tention upon critical dimensions of one mystery, a mystery so overwhelming that we are compelled 
to separate out its various elements for particular attention. These seasons in no way minimize the 
critical importance of the Sunday celebration throughout the rest of the year. Ordinary Time is not 
very ordinary at all. Ordinary Time, the celebration of Sunday, is the identifying mark of the Christian 
community which comes together, remembering that on this first day of the week the Lord of Life 
was raised up and creation came at last to completion. Sunday as a day of play and worship is a 
sacrament of redeemed time. How we live Sunday proclaims to the world what we believe about 
redeemed time now and for ever. 
What happens in our churches every Sunday is the fruit of our week. What happens as the fruit of 
the week past is the beginning of the week to come. Sunday, like all sacraments, is simultaneously 
a point of arrival and departure for Christians on their way to the fullness of the kingdom. This is not 
ordinary at all. This is the fabric of Christian living. 
 

OKRES ZWYKŁY 
Określenie „Okres zwykły” może być nieco mylące. Zwykły, czyli jaki? Pospolity, niczym się 
niewyróżniający? Przecież każdy dzień radykalnie różni się od kolejnego! Choć zawsze trwa tyle 
samo, bo (dla jednych „tylko”, a dla innych „aż”) 24 godziny, to jednak sprawy, osoby, wydarzenia, 
które go wypełniają, układają się w zupełnie inną mozaikę niż dnia poprzedniego i następnego. Być 
może elementy tej mozaiki są każdego dnia takie same, jednak wzór, który tworzą, jest za każdym 
razem inny. Zatem każdy dzień jest na swój sposób wyjątkowy. 
W odkryciu tej głębokiej prawdy pomaga nam liturgia Kościoła, a zwłaszcza proklamowane w niej 
słowo Boże. W okresie zwykłym odsłania nam nie tyle jakąś szczególną tajemnicę Chrystusa (jak 
wcielenie lub pascha), ile raczej Jego życie codzienne, które jest wypełnione relacją z Ojcem i 
najbliższymi, nieustannym przemieszczaniem się, dotykaniem ludzkiej biedy duchowej i fizycznej 
itp. W Jego codzienności odkrywamy więc swoją codzienność. Dzięki temu możemy, patrząc przez 
pryzmat misterium Jego życia na owe zwykłe dni naszego życia, odkrywać ich niezwykłość. Jego 
misterium odsłania w nich to, czego gołym okiem nie widać. Zatem okres zwykły ma nam pomóc 
przede wszystkim w odkryciu poszczególnych aspektów codzienności Chrystusa, aby przez jej 
pryzmat dostrzec niecodzienność naszego życia. 
Staniemy się więc jak uczniowie podążający wiernie za Chrystusem, którzy przysłuchiwali się Jego 
słowom i przypatrywali się Jego działaniu. Razem z nimi będziemy odkrywać to „kim On 
jest” (por.Mk 4,41), a w tym kontekście - „kim ja jestem”. Podobną drogą poprowadzi nas Ewangelia 
według św.Mateusza, której będziemy słuchać przez kolejne niedziele. Zaprowadzi nas ona na 
górę, gdzie rozpoznamy w Jezusie nowego Mojżesza, który przekazuje uczniom nowe Prawo, 
będące wypełnieniem i pogłębieniem starego. 
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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, JANUARY 18 
4:00 PM - For Parishioners 
5:30 PM + Zdzisław Górka 

SUNDAY, JANUARY 19 
SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
9:00 AM + Edward Pakulski 
10:30 AM + Jadwiga Szmurło  

TUESDAY, JANUARY 21 
ST. AGNES, VIRGIN AND MARTYR 
8:00 AM ++ Kazimierczak and Czerwinski 
Families 

WEDNESDAY, JANUARY 22 
8:00 AM ++ Stanisław i Zofia Góra 

THURSDAY, JANUARY 23 
8:00 AM ++ John & Helen Kazimierczak 

FRIDAY, JANUARY 24 - ST. FRANCIS DE SALES, 
BISHOP AND DOCTOR OF THE CHURCH 
6:00 PM  WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU 
7:00 PM + Piotr Bobula 
SATURDAY, JANUARY 25 
4:00 PM + Anthony Panacek 
5:30 PM ++ Mieczysław (33 r.śm.) i Józefa 
Traczyk 

SUNDAY, JANUARY 26 
THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
9:00 AM - For Parishioners 
10:30 AM ++ Anna i Michał Stasiowski 

 “Nie zabijaj!” 
 Bóg, jedyny Dawca i Pan Życia, poprzez swoich proroków ostrzegał: “Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!”. 
 Bóg - Dawca życia jest Bogiem Wszechmocnym i Miłosiernym. Prośmy Go więc z głęboką skruchą i pokorą, ale także z wielką ufnością o prze-
baczenie winnym i o miłosierdzie dla wszystkich. 

 

  Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa 
na swego brata, podlega sądowi (Mt 5, 21-22). 

KKK 2258 “Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się “stwórczego działania Boga” i pozostaje na zawsze w specjalnym 
odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć 
sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej” (Kongregacja Nauki I Wiary, instr. Donum vitae, Wstęp, 5). 

KKK 2260 Przymierze Boga i ludzkości przypomina o Bożym darze życia i o zbrodniczej przemocy człowieka: Upomnę się o waszą krew przez 
wzgląd na wasze życie… [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga (Rdz 

9, 5-6). 

KKK 2270 Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota 
ludzka powinna mieć przyznawane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia (Por. Kongregacja Nauki Wiary, instr. 

Donum vitae, I, 1). 
KKK 2273 niezbywalne prawo do życia każdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego 
prawodawstwa: “ Owe prawa człowieka nie zależą ani od poszczególnych jednostek, ani od rodziców, ani nie są przywilejem pochodzącym od 
społeczeństwa lub państwa. Tkwią one w naturze ludzkiej i są ściśle związane z osobą na mocy aktu stwórczego, od którego osoba bierze swój 
początek…” 
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As followers of Jesus, we are duty-bound to bring the good 
news of salvation to a world very much in need of saving. 
As disciples of the one true God, we must find our voice and 
speak his holy truth even when it may be inconvenient or 
unwanted. 
In the first reading, God reminds Isaiah that Israel is the 
Lord’s servant. Paul greets the Church of Corinth, 
announcing he has been called to be an Apostle. In the 
Gospel, John announces Jesus as the Lamb of God. 
 

“ What attitudes could deepen our relationship 
with God?”  
- humility before God, and the joy of knowing Jesus as the Son of 
God - help us assess our own discipleship. When we ask God to 
lead us through certain situations and provide us with guidance, 
do we humbly accept it? Do we really listen to how God is leading 
us, and obey? This can be difficult, and we may be temped to 
rationalize a different approach. 
Do we manifest this joy of having God with us through all sorts of 
circumstances and situations?  
Love is the greatest of all spiritual gifts. Without it, we gain noth-
ing. God the Father sent his son, Jesus, out of love to save and 
redeem us, and to teach us how to live so that we might have 
eternal life in heaven. Receiving this great gift demands a re-
sponse on our part - namely, faith and love for Jesus. We must 
strive to continually grow in our love for Jesus, for it is what gives 
life to our faith and keeps it strong.  
 

BUT GOD, I WAS SO BUSY! 
In reading the story of the Last Judgement in Matthew Chapter 
25, it is significant that all of the sins mentioned are sins of 
omission; not feeding the hungry, not caring for the ill, not 
welcoming the stranger, not visiting the incarcerated. Those 
condemned might well have answered: „But God, I was so busy!” 
I am convinced that spiritual indifference is as great an enemy of 
Christian life as evil. Indifference occurs when we become so 
responsive to our daily duties and responsibilities that they, not 
God, become the driving force in our lives. What we lose is 
perspective. The things that become the center of our lives may 
be, in themselves, good things. They lead to spiritual indifference 
when they become ends in themselves instead of steps on our 
journey to God. Pope Francis’ fraternal corrections to the 
members of the Curia were a reminder to all who minister in the 
Church, that we must constantly guard against „spiritual 
Alzheimer’s”, forgetting the call of the Holy Spirit that drew us into 
ministry. For that matter, the litany of temptations outlined by the 
Holy Father provides good material for an examination of 
conscience for all Christians. 
What Pope Francis did was to remind us that even religious 
duties can lead to spiritual Alzheimer’s and cause us to forget 
that what we are doing is God’s work.

 

 

POZOSTAĆ MŁODYM 
 

Nie martw się w nowym roku 

o swoją fryzurę, swoje zęby 

i wygląd. 

Zatroszcz się przede wszystkim 

o swe serce i swą duszę. 

Jeśli bowiem serce i dusza 

nie są w stu procentach takie, jak należy, 

to nowy rok przyniesie ci wiele trosk, 

a ty przedwcześnie się zestarzejesz. 
 

Serce i dusza są najsilniej 

atakowane i niszczone przez egoizm. 

Egoizm czyni ludzi samotnymi, 

sprawia, że wyglądają staro i brzydko. 

Serce i dusza pozostają młode i pełne życia, 

jeśli wypełnimy je miłością i przyjaźnią. 

Serce i dusza śniedzieją i gorzknieją, 

jeśli zarastają zawiścią i nienawiścią. 
 

Dany nam nowy rok podzielony jest  

na dwudziestoczterogodzinne porcje. 

Nie wszystko naraz! 

Uporaj się z kawałkiem po kawałku. 

Dodaj do każdego dnia trochę słońca 

i dużo miłości. 

Wtedy wszystko pójdzie jak z płatka. 
 

     Phil Bosmans  („Żyć każdym dniem czyli jak znaleźć  wielką radość w małych rzeczach”) 

XIX XIX XIX B A L  K P S SB A L  K P S SB A L  K P S S   
8 lutego, 20208 lutego, 20208 lutego, 2020   

Klub Sportowy PoloniaKlub Sportowy PoloniaKlub Sportowy Polonia 
10200 W. Loomis Rd, Franklin, WI10200 W. Loomis Rd, Franklin, WI10200 W. Loomis Rd, Franklin, WI   

 

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na działalność szkoły. 
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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


