
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 

„Your light must shine in the sight of men.” 
 

         ighthouses are incredible structures, and they come in  
        many different shapes and sizes. The tallest in the  
        world is claimed to be the Jeddah Light in Saudi Arabia,  
which stands at the entrance to Jeddah’s harbour on the Red  
Sea. This lighthouse is a very modern design. Built in 1990, it  
is a far cry from the more traditional structures that we are  
familiar with. Constructed from concrete and steel, it has a  
wide triangular base, which leads into the main vertical  
section. This, in turn, leads to a large, bulbous head, where  
the lamp is to be found along with a viewing balcony. Most  
importantly, it emits three white flashes every twenty seconds. 
 

Lighthouses are often built in or close to inhospitable places.  
There is something enigmatic about them. They are there as  
immovable objects in places of danger and they share one thing in common - they 
unashamedly shine their light and save lives. Whether it’s the Red Sea, the Atlantic Ocean, 
or the English Channel, lighthouses all have one job, which is to be an unfailing beacon and 
sign of hope to the traveller on the waves. They may all have their own architectural style 
and their special paint job, but at the end of the day they shine brightly and can be seen for 
miles, and that’s all that matters. 
 

 

                                
 

                                                 To jest forma kontaktu z Bogiem: KOCHAĆ. Kochając Boga,  
                                                 tęskni się do Niego, myśli się o Nim, rozmawia się z Bogiem.    
                                                 W tej rozmowie ofiarowuje się wszystkie troski i cierpienia. I  
                                                 nie należy czekać jak interesant na zapłatę za ofiarowany  
                                                 przedmiot. Bóg będzie uprzedzał nasze życzenia, gdy my  
                                                 będziemy uprzedzali życzenia Boże. A Bóg zawsze chce  
                                                 naszego dobra. 
                                                 I wciąż prośba, byśmy nie myśleli o zakazach i grzechach,        
                                                 byśmy nie szukali ukojenia, ciszy, życzliwości. Starajmy się  
                                                 myśleć o Bogu, szukać Boga. Nie tylko Paweł wiedział jasno,  
                                                 co powinien czynić. My wiemy to także: mamy kochać. 
Kochać Boga. I kochać ludzi, którzy są wokół nas. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. A 
uświęcamy się trwając przy Bogu. A trwamy przy Bogu - kochając Boga. 

Mieczysław Gogacz 
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The 2020 Appeal’s official launch 
in parishes last week. Appeal goal 

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

goal is  
 

$ 4,635.90 

 

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, 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 

TUESDAY, FEBRUARY 11 
8:00 AM - DANTIS 

WEDNESDAY, FEBRUARY 12 
8:00 AM ++ Józefa (33 r.śm.) i Mieczysław 
Traczyk 

THURSDAY, FEBRUARY 13 
8:00 AM + Mary Ann Orłowski  

FRIDAY, FEBRUARY 14 
STS.CYRIL, MONK, AND METHODIUS, BISHOP 
6:00 PM  WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU 
7:00 PM - O Boże błog. dla Urszuli i Mikołaja 
SATURDAY, FEBRUARY 15 
4:00 PM - For Parishioners 
5:30 PM + Ryszard Zarajczyk  

SUNDAY, FEBRUARY 16 
SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
9:00 AM ++ Ruth & Alphonse Panka 
10:30 AM ++ Helena, Kazimiera, Józef, 
Eugeniusz, Jerzy Karaban; Helena i Kazimierz 
Mleczko 

DWA OKRESY ROKU KOŚCIELNEGO. 
Rok liturgiczny dzieli się na dwa wielkie okresy: Pierwszy - ciągnący się od Adwentu do Zielonych Świąt - 

poświęcony jest Misterium Chrystusowemu; drugi - zawarty w granicach od Zielonych Świąt do Adwentu - Misterium 

Kościoła. W pierwszym w niewielkich odstępach czasu następują po sobie święta upamiętniające życie Jezusa: 

Narodzenie, Objawiene, ofiarowanie w świątyni, życie ukryte i publiczne, Mękę, Śmierć, Zmartwychwstanie i 

chwalebne Wniebowstąpienie. W drugim - po Bożym Ciele i uroczystości Najśw. Serca nie ma większego święta aż do 

uroczystości Chrystusa Króla. 

Trójca jest niepodzielna, obie misje nie są nazwajem od siebie niezależne, a dwa wyżej wzmiankowane okresy są 

nierozłączne i nie znające przeciwstawieństwa. Podobnie jak misja Syna przygotowuje posłanie Ducha (a w posłaniu 

Ducha to Syn przedłuża swoje Misterium i ogarnia nim świat), tak też i Misterium Chrystusa nie jest czymś innym niż 

Misterium Kościoła. To w nim właśnie tajemnica Chrystusowa staje się misterium każdego z nas, jest nam obecna. 

Dzięki posłannictwu Ducha Kościół może - nawet w pierwszej części roku liturgicznego - upamiętniać i aktualizować 

doniosłe wydarzenia misji Syna. Różnica między dwoma okresami opiera się na tym, co stanowi odrębność misji 

Drugiej i Trzeciej Osoby. Posłanie Syna dokonuje się we Wcieleniu Słowa, które rodzi się za czasów Heroda w 

Betlejem, umiera na krzyżu pod Ponckim Piłatem, a trzeciego dnia powstaje z grobu należącego do Józefa z Arymatei. 

Misja Ducha nie realizuje się poprzez Wcielenie historyczne, tylko poprzez kontynuację Inkarnacji wobec wszystkich 

wierzących. W pierwszym okresie roku liturgia upamiętnia i obchodzi wielkie wydarzenia, jakie dokonały się w 

Chrystusie; w drugim natomiast - kontempluje uczestnictwo człowieka w tych tajemnicach. 

W pierwszym okresie liturgicznym, poświęconym misji Syna, obfitują święta, będące kommemoracją określonych i już 

dokonanych w czasie - jakkolwiek stale obecnych przez swą skuteczność - wydarzeń historycznych. W drugim okresie 

święta mają zupełnie inny charakter. Kościół wysławia Misterium Trójcy Świętej jako Misterium swego życia. W 

uroczystości Bożego Ciała  i Najśw. Serca święci Misterium Chrystusowe, które stało się naszą własnością. Boże Ciało 

nie usiłuje być pamiątką ustanowienia Eucharystii, lecz jest świętem obecności i Chrystusa, i Jego Misterium w życiu 

Kościoła; obecności za sprawą Ducha. 

Okres pomiędzy Zielonymi Świątkami a Adwentem jest najdłuższym i najbardziej monotonnym okresem roku 

liturgicznego. Nie jest to bez racji. Kościół nie święci już wydarzeń zewnętrznych, pociągających wyobraźnię ludzką, 

lecz pragnie uczcić misję Ducha Świętego, działającego w głębi jego serca, przedłużającego w tajemniczy sposób 

Wcielenie w jego życiu. 
Divo Barsotti. 
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  Light is an important image in our readings today. 
True disciples of Jesus witness to others and help 
illuminate their way to God. As salt of the earth, our 
deeds must always lead others to Christ, or else 
we are like flavorless salt. 

In the first reading from Isaiah, the Lord says to 
care for others, and then your light shall break forth 
like the dawn. Saint Paul writes to the Corinthians 
of Christ crucified. In the Gospel, Jesus tells his 
disciples they are salt of the earth and the light of 
the world.  

 

  

XII FESTIWAL 

 POLSKICH ZUP 
23 lutego, 2020,  po mszach świętych. 

 

   Poszukujemy osób do ugotowania zup  

oraz przygotowania domowych wypieków.  
 

(zgłoszenia prosimy kierować do p.Moskaluk  

                 lub kancelarii parafialnej). 
 

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 

 BYĆ ŚWIADKIEM NADZIEI…  
 

 Każdy z nas ma w sobie pragnienie dobra. Pragnienie doświadczania i czynienia dobra. Wśród różnych 
trudnych doświadczeń, które spotykają nas w życiu, każdy czuły gest, wyciągnięta pomocna dłoń, każde 
miłe słowo jest światłem w otaczających nas ciemnościach. Jest światłem nadziei, które rozjaśnia drogę 
i pomaga zrobić kolejny krok. Być świadkami nadziei, nieść innym ludziom światło wiary - to nasze za-
danie jako uczniów Jezusa. Możemy to czynić tylko żyjąc miłością i okazując miłość innym. Miłość Boga 
i bliźniego, to najważniejsze przykazanie, czyli misja każdego chrześcijanina. Powinno ono stać się 
swoistym mottem naszego życia, by dobro płynące z miłości rozjaśniało ciemności codzienności ludzi, 
wśród których żyjemy. Pan Bóg jest Najwyższym Dobrem i jest On szczególnie obecny w dobru, które 
my czynimy. Dobre uczynki są pocieszeniem dla potrzebujących, ale także przemieniają nas samych, 
czynią nasze serca coraz hojniejszymi, coraz bardziej poddanymi Bogu, wypełnionymi Jego obecnością. 
Jezus mówi, że wszelkie działania dzieci Bożych mają być świadectwem obecności Boga w świecie. 
Sami z siebie nie jesteśmy zdolni ukazywać dobroci Boga przez nasze postępowanie. Święty Paweł 
przypomina, że jest to możliwe tylko dzięki mocy Ducha Świętego. Aby On mógł przez nas działać, 
musimy uznać naszą ludzką słabość i we wszystkim patrzeć na Chrystusa, Jego naśladować i od Niego 
czerpać siłę, by dobro mogło w nas i przez nas zwyciężać, by poprzez nasze uczynki inni mogli zo-
baczyć oblicze Ojca. Żyjmy nieustannie zapatrzeni w Jezusa i prośmy, by moc Ducha Świętego 
pomagała nam być obrazem Jego dobroci, bo tylko wtedy możemy być skutecznymi świadkami 
chrześcijańskiej nadziei. 
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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


