
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 

Time for change? 
 

 

 
 

Bóg mówi: Postawiłem was obok bliźniego, abyście mogli uczynić dla niego to, 
czego nie możecie uczynić dla Mnie, to znaczy kochać go łaskawie i 
bezinteresownie, nie spodziewając się z tego żadnej dla siebie korzyści. 
Nie zważajcie na to, co zrobione, lecz na to, co ma być zrobione. 
Pamiętaj, że w ostatniej chwili przedśmiertelnej nikt nie odpowie za ciebie przed 
Najwyższym Sędzią; odpowiedzą tylko: cnota i - miłosierdzie. 
Kto nie walczy, nie zwycięży, a kto nie zwycięży, jest pokonany. 

Św.Katarzyna ze Sieny. 
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WIELKI POST 
 

Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście? 
 

Zrezygnuj z narzekania …………… skoncentruj się na wdzięczności 
Zrezygnuj z pesymizmu ……………………… stawaj się optymistą. 

Zrezygnuj z gorzkich sądów ………………… myśl życzliwie. 
Zrezygnuj z nadmiernej troski …………. zawierz Opatrzności Bożej. 

Zrezygnuj ze zniechęcenia …………….. bądź pełen nadziei. 
Zrezygnuj z zawziętości ………………. powróć do przebaczenia. 

Zrezygnuj z nienawiści ……………… odpłacaj dobrem za zło. 
Zrezygnuj z negatywizmu ………………….. bądź pozytywny. 
Zrezygnuj z gniewu ……………………… bądź cierpliwszy. 

Zrezygnuj z małostkowości ……………….. stawaj się dojrzalszy. 
Zrezygnuj ze smutku …… raduj się z piękna, które jest wokół ciebie. 

Zrezygnuj z zazdrości ……………………. módl się o ufność. 
Zrezygnuj z obgadywania ……………………… kontroluj język. 
Zrezygnuj z grzechu ………………………… wracaj do cnoty. 

Zrezygnuj z rezygnowania ……………….. wytrwaj! 

THE MASS INTENTIONS 
 

 

SATURDAY, FEBRUARY 29 
4:00 PM + Regina Ptaszynski 
5:30 PM + Andrzej Wasielewski 

SUNDAY, MARCH 1 
FIRST SUNDAY OF LENT 
9:00 AM ++ Kazimierz i Wacław Uss 
10:30 AM + Michael Makola 

TUESDAY, MARCH 3 
8:00 AM ++ Kazimierczak & Czerwinski 

Families 

WEDNESDAY, MARCH 4 
8:00 AM ++ Zofia i Stanisław 

THURSDAY, MARCH 5 
8:00 AM ++ Lauratta & Eugenia 

Kazimierczak 

FRIDAY, MARCH 6 
6:15 PM  STATIONS OF THE CROSS 
7:00 PM + Aniela Kąś 
                * DROGA KRZYŻOWA 
SATURDAY, MARCH 7 
4:00 PM + Anthony Panacek 
5:30 PM + Barbara Nowak-Szarowska 

SUNDAY, MARCH 8 
SECOND SUNDAY OF LENT 
9:00 AM - For Parishioners 
10:10 AM  GORZKIE ŻALE 
10:30 AM ++ Matylda i Zygmunt 
Lenartowicz 

W tym czasie pożądanym, jaki stanowi Wielki Post, powinniśmy się nawrócić. Co to znaczy? Znaczy to po prostu zwrócić 
całą naszą egzystencję ku Bogu. Winniśmy więc sprawdzać, prostować naszą drogę pytając samych siebie: czy 
rzeczywiście idę z wolą Bożą? Czy może nie powinieniem zmienić kierunku, wrócić na drogę, którą Pan wyznaczył dla 
mojego życia? Czy dobrze rozumiem i tłumaczę sobie zamierzenia Boże wobec mnie? Czy naprawdę idę za Jego 
przykazaniami? Czy nie marnuję danego mi czasu życia, tak bardzo cennego? 
Wielki Post jest przygotowaniem do Wielkiej Niedzieli, do naszej Paschy, która znaczy: „przejście”, przejście Pana. 
Przywodzi ono nam na pamięć powiedzenie św.Augustyna, wyrażające lęk i obawę. Boję się Boga przechodzącego. Boję 
się Go, choć odczuwam Jego obecność, która mi daje nowe rozeznanie odpowiedzialności i ośmiela do podjęcia z Nim 
dialogu. Boję się, by nie przeszedł obok mnie nie zauważony, bym nie uchylił się od rozmowy, którą chce ze mną 
nawiązać. Boję się przechodzącego Boga, zwłaszcza w tym okresie Wielkiego Postu, gdy idzie pośród nas ze swoimi 
słowami głoszonymi przez usta Kościoła. 
Dlatego w tym czasie Kościól całkowicie oddaje się do naszej dyspozycji przez sakramenty i na tysiączne sposoby 
zachęca nas, byśmy nie przeżyli Wielkanocy, naszej Paschy, bez zbliżenia się do źródeł życia. Licząc momenty czasu, 
zauważa, że ten moment jest do nawrócenia się szczególnie odpowiedni. Jeśli ten moment przeoczymy albo 
zlekceważymy, to czyż możemy być pewni, że będzie nam dany inny? Życie staje się pod tym względem prawdziwym 
dramatem i dobrze, by stało się nim w naszej świadomości. 
Święta bojaźń Boża wchodząc w nasze dusze wnosi w nie również radość z rozmowy z Bogiem, z Jego spotkania w 
konkretnych okolicznościach, które dla każdego wyznacza Jego łaska. 

    Lenten almsgiving / Wielkopostna Jałmużna - for /  

na - Catholic Stewardship Appeal 

2020 Appeal Parish Goal: $ 4,635.90 
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  Humility is not false modesty, but the awareness of who we 
are: Sons and daughters of God, created by God. Yet we, 
like Adam and Eve, are often tempted to think of ourselves 
as more than creatures, as in control of the world. May Gold 
give us the grace to allow him to be God. 

In the first reading, the woman and her husband eat fruit 
from the tree of life, and realize they are naked. In the Let-
ter to the Romans, Paul reassures us that God’s grace sur-
passes any of our sins. In the Gospel, the devil tempts Je-
sus while he is in the dessert, but Jesus says to him, Get 
away, Satan! And the devil leaves him. 

 

Lenten Fast and Abstinence 
Regulations 
Catholics in good health are to observe the following practic-
es during Lent unless for some serious reason they are un-
able to do so: 

Fasting - Catholics from age 18-59 are to fast on Ash 
Wednesday and Good Friday. On a fast day, individuals are 
allowed one full meal and two smaller meals, with no snack-
ing in between meals. 

Abstinence - Catholics 14 years of age and older are to ab-
stain from meat on Ash Wednesday, Good Friday and all 
other Fridays of Lent. 

 
 

                         The Stations of the Cross: The Genesis  
                            of Redemption 
                                “The Way of the Cross is not only a great testi    
                             mony to an inner depth and maturity, but it is in  
                             fact a school for interiority and consolation. It is  
                             also a school for the examination of conscience,  
                             for conversion, for inner transformation and 
compassion - not as sentimentality, as a mere feeling, but as a 
disturbing experience that knocks on the door of my heart, that 
obliges me to know myself and to become a better person”. 

Wielki Post nic nie ukrywa. Woła jak zawsze “na całe gardło”: 
Człowieku, Chrystus, Bóg stał się Człowiekiem, nie dlatego, że 
chciał być wziętym nauczycielem, leczyć i pocieszać, ale po to by 
UMRZEĆ przybity do krzyża! Uczynił to za nas, bośmy przez 
słuchanie diabła przeszli na stronę zła. Porzuciliśmy “świątynię”, 
a wybraliśmy ruiny, zatracenie, zagubienie i niezdolność 
odzyskania siebie… Wielki Post, jest czasem wejścia w 
medytację własnych słabości, grzechu i wyjściem na Drogę 
Krzyża. Szatan wchodzi wszędzie, gdzie jest człowiek, gdzie 
dojrzewa świętość. Przyszedł do Jezusa z trzema pokusami. I po 
trzykroć przegrał. Wielki Post jest czasem mojego wpatrywania 
się w Jezusa Ukrzyżowanego. Nie mogę oddalić się od Niego na 
krok. Przychodzę z “wielkim uczuciem i bólem” i wpatruję się w 
Jego przebite Serce pełne miłosiernej litości dla mnie grzesznika. 
Moje nawrócenie i przejście na stronę Jezusa zaznaczam 
postem, jałmużną i modlitwą. Liturgia Kościoła tego czasu prowa-
dzi nas do pełnego przeżycia tajemnicy Odkupienia, w 
Jezusowej Śmierci i Zmartwychwstaniu. Droga Krzyżowa, 
Gorzkie Żale i pieśni wielkopostne, są nabożeństwami, nie na 
parę dni, ale przewodnikami po tajemnicach umęczonego 
Zbawiciela w wędrówce czterdziestodniowej. 

 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ / PIĄTEK - 7:30 PM 
  Obecnie nabożeństwo drogi krzyżowej wywodzi się z  
nabożeństw prowadzonych przez posługujących w Ziemi Świętej 
franciszkanów i dominikanów w I połowie XIV wieku. Nazwa 
została wprowadzona w 1458 roku. Początkowo liczba stacji nie 
była dokładnie ustalona. Było ich od siedmiu do osiemnastu. W 
obecnej postaci nabożeństwo drogi krzyżowej ukształtowało się 
w XVIII wieku. Najstarszy z zachowanych polskich tekstów 
nabożeństwa drogi krzyżowej wydany został we Wrocławiu w 
roku 1731. Niechaj w ciągu tych czterdziestu dni starczy nam 
czasu, aby rozważyć cenę miłości jaką zapłacił Jezus Chrystus 
za mnie i za ciebie.  
Piątkowa Droga Krzyżowa (7:30) niech będzie nam w tym pomocą. 

  Gorzkie Żale - w niedzielę przed Mszą św. godz.10:10am 

PODZIĘKOWANIA!!! 

Wszystkim tym osobom, które ugotowały 

zupy, upiekły ciasta, pomagały w kuchni 

oraz przy sprzedaży ciast i biletów 

obiadowych przy Festiwalu Polskich Zup. 
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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


