
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 

May we always hunger to be in perfect union with God. 

In Jesus’ time, fasting was a form of mourning a death. Fasting was also a means of supplication, for 
making a request of God. Fasting also expressed a person’s repentance. In contrition, people could 
offer their remorse to God. 
When fasting, a person typically excuses him or herself from the table, not sharing in the presence of 
good food or good company. Just as important, one did not fast in the midst of a celebration. And 
Jesus was indeed a reason for celebration - for the bridegroom was among them! Thus, being at the 
table was central to Jesus’ ministry. He sought out the company of all manner of people, and 
encouraged them to invite him into their midst. 
As humans, we hunger to be in right relationship with others. As people of faith, we know we are 
created by God to be people of love, who hunger to be in perfect union with God. May Christ, truly 
and fully present in the Eucharist, satisfy our hunger for God, while making us ever more desirous to 
be in perfect union with him, now and forever. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOBRZE BY BYŁO WIEDZIEĆ…? 
Myśli z książki - David Horowitz - Dark Agenda - TheWar to destroy Christian America -  
Ciemna Agenda - Wojna niszcząca chrześcijańską Amerykę. 
 

Gubernator Mike Huckabee - napisał o tej książce - Most compelling defense of Christianity. 
Od Rewolucji Francuskiej toczy się wojna z religią, a szczególnie z chrześcijaństwem. Zobaczmy ile 
ludzi wymordowano w czasie rewolucji, dlatego, że byli katolikami. Zobaczmy co się działo w Rosji. 
Spalono i zniszczono 100 tys. kościołów. Pomiędzy rokiem 1917 a 1935 aresztowano 130 tysięcy 
popów z czego 95 tysięcy zostało zabitych. 
Co jest w Ameryce - Są w niej ludzie, którzy głoszą, że religia musi umrzeć, aby rodzaj ludzki mógł 
żyć. Co robią przeciwnicy wiary: wyśmiewają ludzi wierzących, ale o tym, że w historii dokonali 
masowych mordów chrześcijan, to o tym nie chcą mówić. Czy wiecie, że komuniści zamordowali 100 
milionów ludzi w Rosji, Chinach i Indochinach. Nawet radykalni dzihadyści nie wymordowali takiej 
ilości ludzi i na taką skalę. A wszystkie te morderstwa komuniści popełniali w imię sprawiedliwości.  
Nowy ateizm zaczął się po 11 września po 9/11. Twórcą tego ateizmu jest Richard Dawkins. On 
przedstawia ludzi wierzących, że są głupi. Jak mu trzeba odpowiedzieć - oczywiście, są niektórzy 
ludzie wierzący głupi ale także głupi są ludzie niewierzący. A przecież nie można uogólniać, bo 
uczeni Galileusz, Newton i wielu innych byli ludźmi głęboko wierzącymi. Czy możemy o nich 
powiedzieć, że byli głupi, bo wierzyli w Boga? Czym oni byli zafascynowani: porządkiem jaki panuje 

we wszechświecie i uwierzyli, że ten porządek, to dzieło Bożego Stwórcy.  
(…) ciąg dalszy na następnej stronie 
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The 2020 Appeal’s official launch 

in parishes is this weekend of 
February 1st and 2nd. Our Appeal 

goal is set at 8.1 million. 
Of that total, our parish appeal 

goal is  
 

$ 4,635.90 

 

 

 

THE MASS INTENTIONS 
 
SATURDAY, FEBRUARY 1 
4:00 PM + ks.Bp Stanisław Stefanek, SCh. 
5:30 PM ++ Leon i Stanisława Pajączkowski;            
                     zmarli z rodziny KRASIŃSKICH 

SUNDAY, FEBRUARY 2 
THE PRESENTATION OF THE LORD 
9:00 AM - For Parishioners 
10:30 AM ++ Elżbieta i Michał Kuznecki 

TUESDAY, FEBRUARY 4 
8:00 AM ++ Joseph & Robert Czajka 

WEDNESDAY, FEBRUARY 5 
ST. AGATHA, VIRGIN AND MARTYR 
8:00 AM ++ Danuta i Józef Góra 

THURSDAY, FEBRUARY 6 
ST. PAUL MIKI AND COMPANIONS, MARTYRS 
8:00 AM ++ Grzegorz i Feliksa Barańscy 

FRIDAY, FEBRUARY 7 
6:00 PM  WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU 
7:00 PM - Msza dziękczynna 
SATURDAY, FEBRUARY 8 
4:00 PM + Janusz Niedziela 
5:30 PM ++ Genowefa i Stanisław Niedziela;   
              Stanisława i Jan Cnota (w rocz. śmierci) 

SUNDAY, FEBRUARY 9 
FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
9:00 AM ++ Lauretta & Eugenia Kazimierczak 
10:30 AM + Tadeusz Nerowski 

Dialog pomiędzy nauką a wiarą: 

Dr Francis Collins, współczesny naukowiec napisał: Odkryłem, że jest wspaniała harmonia w dopełnieniu 

prawd nauki i wiary. Bóg Biblii jest także Bogiem ludzkich genów. Pana Boga można znaleźć w katedrach, 

ale także w laboratoriach naukowych. 

Co jest ciekawe, dr Collins jest nie tylko człowiekiem wierzącym, ale jako ateista nawrócił się przyjmując 

chrześcijaństwo. Napisał książkę - Język Boga - dowód naukowca na wiarę - The Language of God. A 

Scientiest’s Evidence for Belief. 

Dawkins, ateista napisał książkę i Collins, wierzący napisał książkę. Zorganizowano więc między nimi 

debatę. Collins w debacie powiedział: jeśli ateiści twierdzą, że Bóg jest poza naturą, to znaczy, że Bóg jest 

także poza zasięgiem nauki, a zwłaszcza poza zasięgiem pytania, czy On wogóle istnieje. 

W debacie Dawkins i Collins zgodzili się, że nauka jest tylko drogą wyjaśniania procesów zachodzących w 

świecie, praw i fenomenów naturalnego świata. Jaka jest różnica pomiędzy mną, a niewierzącym 

Dawkinsem? Moje założenie na istnienie Boga  nie jest zerowe, a niewierzących jest zerowe. 

 XII FESTIWAL POLSKI ZUP 
23 lutego, 2020 

 

Po mszach świętych. 

 

 

 

 

BLACK HILLS 

Wyjazd do Dakoty Południowej 

zaprojektowany specjalnie dla rodzin z dziećmi. 
Liczne atrakcje dla dzieci.   

13-19 lipca 2020 

Pakiet obejmuje dwie dorosłe osoby płacące, dzieci do 18 

roku życia jadące z rodzicami- BEZ OPŁAT. 

Po szczczegóły dzwońcie: 773-777-7733 



           SS. CYRIL & METHODIUS PARISH  PAGE 3 

   

  February 2, with Christmas Time well past, we hear one more mani-
festation story about the infant Jesus. Devout Jews Mary and Jo-
seph, fulfilling the requirements of the law, bring Jesus to the temple 
to present him to the Lord. While they are there, Simeon and Anna 
prophesy about Jesus, telling them - and us - of both the challenge 
and the redemption that Jesus will bring. 

  When Simeon recognizes the child Jesus as the Savior, he notes 
that he will save us through a suffering that will pierce his mother’s 
heart. That suffering of the Son of God reveals that, in our daily suf-
fering, we can find hope in the Savior who knows what our pain 
feels like and can give it deeper meaning. 

 the Feast of the Presentation of the Lord is com-
monly referred as Candlemas, since the blessing of candles is in-
cluded in today’s liturgy. According to the 1962 Missal of John XXIII 
the Extraordinary Form of the Roman Rite, today is the same feast, 
but referred to as the Purification of the Blessed Virgin Mary. The 
candles kept by the faithful in their homes should be seen as a sign 
of Christ “ the light of the world” and an expression of faith. 

 

Hunger for the Spirit. 

  

The gospel for the feast of the Presentation is a fitting way to mark 
the World Day for Consecrated Life. In today’s gospel, two 
prophets, Simeon and Anna, proclaim Jesus as the longed-for 
Savior. 

 Simeon is filled with the Spirit, the Spirit through whom Jesus is 
“a light of revelation to the Gentiles and glory for your people 
Israel”. The prophetess Anna spent her life in the temple, praying 
and fasting. While Jesus is here presented as a sign of contradic-
tion, so too is Anna. How her life contradicts a world indifferent to 
God! 

 Those in religious orders and other forms of consecrated life give 
a unique prophetic witness. Their vows (or promises) of poverty, 
chastity, and obedience offer a stark contrast to a world where 
wealth and personal autonomy are often the highest values. Reli-
gious men and women challenge us to give ourselves totally to 
Jesus. Although few can spend all our days in the temple, we 
can live in union with the Holy Spirit in secular life. We can make 
time each day to sit silently in God’s presence, longing for the 
fullness of that presence. Hunger for the Spirit is transformative 
of both our personal lives and our society. Lay people too can 
consecrate ourselves to God.

Według przepisów Prawa Mojżeszowego każdy pierworodny chłopiec 
należał do Boga. Z tej to racjii rodzice musieli przedstawić go Panu i 
dokonać symbolicznego wykupienia, składając w ofierze baranka 
lub parę gołąbków. Ponadto matka, która wydała na świat dziecko 
składała ofiarę oczyszczenia. Najświętsza Rodzina poddała się tym 
przepisom. Obecny wtedy w świątyni starzec Symeon, trzymając na 
rękach Chrystusa nazwał Go “światłością na oświecenie pogan.” 
Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec i uroczystej 
procesji ku czci Chrystusa - Światłości światła. Odbywała się ona w 
Jerozolimie już w IV wieku. Pamiętajmy o tym, że Ewangelia ma być 
zawsze światłością rozpraszającą ciemności grzechu i pozwalającą 
żyć w przyjaźni z Bogiem. Bóg jest wierny swoim obietnicom i 
zawsze pamięta o przymierzu, jakie zawiera z człowiekiem. W 
swoim miłosierdziu posłał na świat Syna, aby stał się prawdziwą 
światłością dla każdego człowieka. Nie wolno jednak z tego 
wyciągać wniosku, jakoby Bóg uczynił za nas wszystko. Chrystus 
jest rzeczywiście naszą światłością, rozświetlającą umysł i rozgrze-
wającą serce, ale człowiek musi świadomie poddać się temu 
zbawiennemu działaniu. Jeśli to uczyni, jego działanie staje się 
sprawiedliwe i pozwala przeżyć radość na podobieństwo tej, która 
gościła w sercu Symeona. Gdy natomiast wzgardzi Bożym wez-
waniem czeka go sąd Pański, przy czym wyrok wydaje na siebie 
właściwie sam zainteresowany, bo nie przyjął Bożego wezwania. 
Jak w świątyni złożyła Maryja Syna na rękach Symeona, tak zawsze 
chce nam podawać Ten błogosławoiny owoc swojego żywota. 
Sprawiamy Maryi największą radość, gdy z otwartym sercem 
przyjmujemy Jej Syna i nawiązujemy z Nim coraz ściślejszą 
łączność. Ona też ciągle nas uczy jak mamy to czynić. Św. Łukasz 
wielokrotnie podkreśla, że wszystko co dotyczyło osoby Chrystusa 
Maryja pilnie przechowywała i rozważała w swoim sercu: to 
pozwalało Jej następnie tak doskonale pełnić wolę Bożą w codzien-
nym życiu”. 

 

- dwie zapalone świece - są 
symbolem dwu najdroższych dla nas istot: paschał jest sym-
bolem Chrystusa zmartwychwstałego, gromnica zaś jest 
znakiem Maryi, Matki Jezusa i Matki naszej. Te dwie osoby: 
Bóg - Człowiek i Jego Matka, są dla nas idących w ciemności 
tego świata i “w cieniu śmierci” wyraźnymi drogowskazami. 
Jak kiedyś dla Żydów świetlisty obłok na pustyni, jak zapa-
lona pochodnia, wskazują cel naszej drogi. Dobrze jest 
wiedzieć, dokąd idziemy. Biada tym, którzy tego nie wiedzą. 
Paschał zapalamy uroczyście w wigilię Zmartwychwstania i 
przepełnionym radością śpiewem hymnu wielbiącego 

Światłość wiekuistą i moc Boga wychwalamy Zwycięzcę śmierci, 
piekła i szatana. Zapalamy ten symbol zmartwychwstałego Chrys-
tusa, aby przypomnieć sobie Jego obecność wśród nas. Patrząc na 
płomień wiemy, że Bóg jest z nami, ale pamiętamy, że On jest też 
przy sprawowaniu sakramentów, przede wszystkim chrztu, kiedy 
niebiosa się otwierają i Duch Boga zstępuje na nowego człowieka, 
przy bierzmowaniu i w Eucharystii. Kiedy przyjmujemy sakramenty, 
On sam przychodzi i mówi: oto jestem! Tak jak przemawiał kiedyś w 
łodzi, gdy uciszał żywioły jak wtedy, gdy ślepiec z 
Jerycha wołał “zmiłuj się nad nami!” czy, jak w 
Emaus, tym prostym faktem swojej obecności leczył chorobę bez-
nadziejności uczniów, którym zdawało się, że wszystko skończone... 

Like many ancient peoples, the Jews 

had a carefully devised system of meanings that identified and 

kept order in their lives. When something or someone violated 

that system, they were “unclean” for a specified time and could 

not participate in worship until a blessing or a purification rite 

would reinstate them to the proper relationship with the com-

munity. So a mother who gave birth to a boy was ritually 

“unclean” for forty days (see Leviticus 12:1-8), at which time 

she brought her purification gift to the priest. Luke reveals that 

Joseph and Mary, fulfill all the ritual obligations of the Jewish 

law and, from their gift, that they are poor because they could 

not afford the usual offering of a lamb. 
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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


