
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 

Joyful, patient perseverance 
„Patience too is to have its practical results so that you will become fully-developed,                                   
                                          complete, with nothing missing.”                         

 

 
                                          Pierwsze czytanie zaprasza nas do odkrycia na nowo Bożej  
                                          koncepcji wolności człowieka. Wiemy, że człowiek ma wolną wolę,   
                                          że może samodzielnie dokonywać wszelkich wyborów w swoim  
                                          życiu. Przyjmujemy to jako oczywistość. Ale czy kiedykolwiek  
                                          zastanawialiśmy się, jak wielkim aktem miłości ze strony Pana  
                                          Boga było obdarzenie człowieka, którego stworzył, wolną wolą?  
                                          Szacunek dla wolnej woli każdego jest bardzo ważny. Szczególnie  
                                          w przypadku, gdy służymy i udzielamy się w Kościele. Wtedy Boża  
                                          mądrość uczy nas dobrych praw, jak mamy się obchodzić ze sobą  
                                          nawzajem. Z drugiej zaś strony, nigdy nie możemy panować nad  
                                          innymi, ani ich karmić lub czegoś od nich żądać. Lecz nosić w 
sercach jeden drugiego, modlić się o siebie nawzajem i napominać jeden drugiego. 
Człowiek, korona stworzenia, powstał w rękach Pana Boga, a jednak Stwórca pozwala 
stworzeniu odrzucić prawdę o swoim istnieniu. Człowiek został stworzony w miłości, a ta 
nigdy nie ogranicza wolności osoby kochanej. Bóg nie zmusza nikogo do wiary w Niego. On 
chce być Bogiem, którego wybieramy z miłości. Nie czyni z ludzi swoich niewolników, ale 
zaprasza do czegoś więcej - do relacji głębokiej przyjaźni i miłości. (c.d. na następnej stronie) 
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I ask for your support   

of this year’s Catholic  

Stewardship Appeal. 

 

I hope I can count on  

you. Thank you for  

your gift, your prayers and the many 

ways you serve the Church.  

 

May God bless you! 

 

 
       Gratefully in Christ, 

 

 

 
Most Reverend Jerome E. Listecki 

      Archbishop of Milwaukee 
 
 
 
 

 
 

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 

Each of us has a part to 
play, a gift to share, a 

service to offer, for 
building up the Body of 

Christ in love. 
- Pope Francis 

 

THE MASS INTENTIONS 
 

 

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 

 

MONDAY, FEBRUARY 17 -  
FRIDAY, FEBRUARY 21 

STUDY DAY’S 2020 
SOCIETY OF CHRIST FATHER’S 

NO MASS 
 
SATURDAY, FEBRUARY 22 
4:00 PM + Dona Sauve 
5:30 PM ++ Celina i Stefan Dybek 

SUNDAY, FEBRUARY 23 
SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
9:00 AM ++ Joseph & Boleslawa Cwikla 
10:30 AM + Irena Wróblewska 
 

 

To, czy człowiek zdecyduje się zaangażować w więź z Bogiem, jest jego 
decyzją. Jednocześnie Bóg niesamowicie mocno nas pragnie kochać i być 
kochanym. Dobry Ojciec nie pozostawia człowieka zdanego wyłącznie na 
własne dobre, lub złe wybory. Jasno kreśli przed nami drogę do radości i 
szczęścia, a także ukazuje konsekwencje świadomej rezygnacji z niej. Pismo 
Święte wprost mówi, że Bóg wzywa człowieka, aby czynił dobro, trwał przy 
Panu Bogu i szukał w słowie Bożym Jego woli dla swojego życia. W drugim 
czytaniu dostrzegamy kontynuację tej myśli. Święty Paweł przypomina o tym, 
że nauka, którą głosi, jest źródłem mądrości.  
Wymaga ona podjęcia wysiłku poznawania i odkrywania, z pomocą Ducha 
Świętego, tajemnic Bożej logiki, ale w perspektywie zawsze mamy obietnicę 
wielkiego szczęścia w Miłości. Słowa Ewangelii natomiast prowadzą nas do 
Źródła. Jezus - Słowo Wcielone - jest doskonałym wypełnieniem wszystkich 
słów Pisma. W Nim dokonuje się to, co zostało wcześniej spisane o Mesjaszu. 
Przychodząc na świat, Jezus daje nam nowe spojrzenie na Prawo, uczy nas 
patrzeć ponad literę, ponad to, co tylko dosłowne. Uczy patrzeć wyżej i 
jednocześnie głębiej. Kieruje wszystkie siły naszego człowieczeństwa ku 
spojrzeniu miłości, które jest bardziej wymagającve niż dosłowne, często 
rutynowe przestrzeganie praw i nakazów. Bardziej wymagające, ale będące 
świeżym oddechem naszego codziennego istnienia. Dlatego podążajmy za 
tym, co św.Paweł już nazwał mądrością i odkrywajmy Boga w słowie, które 
nam daje, aby żyć pełnią życia w Bogu już tu na ziemi, a potem w Jego 
królestwie. 

  

XII FESTIWAL 

 POLSKICH 

ZUP 
 

 

 
 

 

   Poszukujemy osób do 

ugotowania zup oraz 

przygotowania domowych 

wypieków.  
 

 

 

(zgłoszenia prosimy kierować do 

p.Moskaluk lub kancelarii 

parafialnej). 
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  Jesus’ teachings are not primarily about the joys 
and easiness of the Christian life, but rather about 
the commandments that our loving Father gives to 
us for our freedom and good. He, who is perfect 
love, made us in love and sent his Son out of love 
to teach us what it means to partake in his life - 
both here and forever. 

In the first reading, Sirach tells the people they can 
choose to follow the commandments, or not. But 
keeping the commandments will save them. In 
Saint Paul’s Letter to the Corinthians, he writes of 
the greatness prepared for those who love God. In 
the Gospel from Matthew, Jesus teaches about the 
law. He says that he has come to fulfil the law, and 
that those who keep it will be called the greatest in 
the kingdom of heaven. 

 

This passage from the Hebrew Scriptures is echoed in a 
phrase familiar to our own ears: “Actions speak louder than 
words.”  

 

Jesus’ accusation of the Pharisees is a fair one for each of 
us to consider as to whether, at times, it may apply to our 
own lives, and how each of us listens to and obeys God’s 
command. If we are called to love God, and to love our 
neighbor as ourselves, then our behavior needs to give evi-
dence to what pours forth from our souls. If and when it 
doesn’t - then taking heed of Jesus’ criticism, and a good 
examination of conscience and confession, can help us get 
back on the right track. 

We remember that actions speak louder than words. The 
call to live our faith is not accomplished only in our commu-
nal worship here at Mass. We live our faith every moment 
of our lives. With God’s grace, may our actions truly reflect 
the love we have for him and for one another. 
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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


