
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 

          Lent  A New  Beginning 

Pope Francis reminds us that „Lent is a new beginning, a path leading to the certain goal of Easter, 
Christ’s victory over death. This season urgently calls us to conversion. Lent is the favorable season 
for renewing our encounter with Christ who lives in his word, in the sacraments and in our neighbor. 
At the basis of everything is the Word of God, which during this season we are invited to hear and 
ponder more deeply. Let us find inspiration in God’s Word, for it provides a key to understanding what 
we need to do in order to attain true happiness and eternal life. 

„But as for me, my prayer is to you, O LORD. At an acceptable time, O God,  

in the abundance of your steadfast love, answer me”. - Psalm 69:13 
 

Many times, in the face of a burden of life or a situation that saddens us, we try to talk about it with 
someone who listens to us, with a friend, with an expert. This is a great thing to do, but let us not 
forget Jesus. Let us not forget to open ourselves to him and to recount our life to him, to entrust 
people and situations to him. He awaits us; he always awaits us. Not to magically resolve problems, 
but to strenghten us amid our problems. Jesus does not lift the burdens from our life, but the anguish 
from our heart. He does not take away our cross, but carries it with us. And with him every burden 
becomes light because he is the comfort we seek. When Jesus enters life, peace arrives, the kind 
that remains even in trials, in suffering. Let us go to Jesus. Let us give him our time. Let us encounter 
him each day in prayer, in a trusting and personal dialogue. Let us become familiar with his Word. Let 
us fearlessly rediscover his forgiveness. We will feel loved and feel comforted by him. 

Kolejny raz rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Wspólnota Kościoła w swej mądrości zaprasza 
nas do konkretnych praktyk - zewnętrznych postaw. Mają pomóc przemieniać nasze wnętrze. Same 
w sobie bez odniesienia do serca, ducha, czy wewnętrznej postawy z jaką będziemy je spełniać - nic 
nie znaczą. 

Jałmużna jako postawa dzielenia się z biedniejszymi 

od nas nie tylko w sensie materialnym jest zaproszeniem do wejścia na drogę budowania ludzkiej 
wspólnoty solidarności. Zapoczątkował ją  Jezus Chrystus, nasz Pan i Nauczyciel, i za tę postawę 
budowania wspólnoty miłości, braterstwa i godności oddał swoje życie. 

Modlitwa sprawia nam tak wiele trudu, bo uczy nas ufnego 

otwarcia się na dobra, które Bóg dla nas przygotował w miejsce postawy samowystarczalności i 
kontroli. Modlitwa uczy nas rezygnacji z gestu wyciągania rąk po swoje na rzecz gestu wyciągania 
pustych rąk do Boga w postawie ufności. W postawie wiary, że to, co dla nas dobre zostanie nam 
dane przez Boga i złożone na naszych dłoniach. 

Poddanie się postowi ma więc pomóc nam 

odnowić lub pogłębić naszą przyjaźń z Bogiem. Pomaga odnaleźć sens najważniejszego pokarmu, 
którym dla człowieka chce być sam Bóg: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych”  (Mt 4,4)
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KOMUNIA  

DUCHOWA  - 

jest to akt 

modlitewny, 

którego celem jest 

osiągnięcie 

takiego zjednoczenia z Jezusem, 

jakie daje nam przyjmowanie Go 

w sakramencie Jego Ciała i Krwi, 

lecz poza przestrzenią 

sakramentalną. Składa się ona z 

trzech elementów: wzbudzenia 

wiary w realną obecność 

Chrystusa w Eucharystii, miłości 

skierowanej ku Niemu oraz 

pragnienia, aby Jezus zechciał 

duchowo wejść w nasze życie. 

 

 

THE MASS INTENTIONS 
 

 

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 

TUESDAY, MARCH 10 
8:00 AM ++ Maria i Józef Borysewicz 

WEDNESDAY, MARCH 11 
8:00 AM ++ Jan i Lucyna Uss 

THURSDAY, MARCH 12 
8:00 AM ++ Zygmunt i Gizela Beznowski 

FRIDAY, MARCH 13 
6:15 PM  STATIONS OF THE CROSS 
7:00 PM + Władysław Karpowicz 
                * DROGA KRZYŻOWA 
SATURDAY, MARCH 14 
4:00 PM ++ John Sr & John Jr Kaufman 
5:30 PM - O Boże błog. dla Marcela z okazji 
urodzin 

SUNDAY, MARCH 15 
THIRD SUNDAY OF LENT 
9:00 AM ++ Joseph & Elizabeth 
Kowalkowski; Kowalkowski and Murawski 
Families 
10:10 AM  GORZKIE ŻALE 
10:30 AM ++ Jan, Maria i Antoni Kłapacz 

OCZYSZCZENIE  RELIGIJNE  PRZEZ POST  I  UCZYNKI  MIŁOSIERDZIA. 
 

„ ... ziemia zawsze jest pełna miłosierdzia Pana i dla każdego wierzącego  sama natura rzeczy stworzonych stanowi 

lekcję, jak należy czcić Boga, skoro niebo, ziemia, morze i wszystko, co na nich jest, głoszą dobroć i wszechmoc 

Stwórcy, a cudowne piękno służebnych żywiołów domaga się od rozumnych stworzeń należytego dziękczynienia. 

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę owe dni, które zostały w sposób szczególny związane z tajemnicami naszego 

zbawienia, poprzedzając w wyznaczonym sobie porządku uroczystości paschalne, to wówczas poczujemy się bardziej 

zobowiązani do dbałości o należyte przygotowanie w nas wewnętrznego oczyszczenia. 

Właściwością bowiem paschalnych świąt jest to, że cały Kościół cieszy się darem odpuszczenia grzechów, które 

dokonuje się nie tylko u nowo ochrzczonych, ale również u tych wszystkich, którzy już dawno zaliczają się w poczet 

przybranych dzieci Bożych. 

Dlatego też, aczkolwiek w każdym czasie winniśmy się okazywać chrześcijanami, teraz należy o to dbać w sposób 

szczególny, tak aby sięgający tradycji apostolskiej okres przygotowania paschy wypełnić postem, przejawiającym się nie 

tylko w ograniczonej ilości spożywanych pokarmów, lecz przede wszystkim w walce z występkami. 

Ze świętą zaś i ze wszech miar godną polecenia praktyką postu należy łączyć dzieła miłosierdzia wyrażające się w 

różnorakiej formie, aby w ten sposób wszyscy wierni czuli się równi, mimo zachodzących różnic w ilości posiadanych 

dóbr materialnych. 

Miłość bowiem, którą mamy świadczyć równocześnie Bogu i bliźniemu, nigdy nie jest ograniczona takimi 

przeszkodami, aby nie mogła chcieć dobrze czynić drugim. Gdy aniołowie mówią: „Chwala na wysokości Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej woli” , oznacza to, że każdy kto z miłością współczuje ludziom obarczonym różnymi 

cierpieniami, staje się błogosławiony nie tylko dzięki zdobytej cnocie życzliwości, ale i przez udzielony mu dar pokoju. 

Dzieła zaś miłosierdzia są tak rozliczne, że pozwalają całemu ludowi chrześcijańskiemu świadczyć uczynki miłości. 

Toteż nie tylko bogaci, ale nawet średnio zamożni i ubodzy mają możność udzielania pomocy potrzebującym i w ten 

sposób zbiorowy wysiłek wszystkich w czynieniu dobra ma równą wartość, mimo że nie wszyscy mogą być jednakowo 

hojni.” 
                                                                                 Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża 

                                                                                  (Kazanie 6 na Wielki Post, 1-2) 

 

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 
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  When Peter witnesses the transfiguration of Jesus, and the 
appearance of Moses and Elijah, his first instinct is to 
“freeze that moment”, by providing tents for the three of 
them. But that encounter, like any encounter with God’s 
majesty and providence, is not meant to be frozen or hid-
den in a tent. It is meant to move us forward in, and to act 
upon, our faith. 

 

 LITURGY OF THE WORD. 
 Abram is sent by God to a new land, so that from him, God 
will create a new nation. In the second reading, Timothy is 
encouraged to bear his share of the hardship in living and 
proclaiming the Gospel. In the Gospel, Jesus takes Peter, 
James and John up a mountain where he is transfigured 
before them. 
 

The Big Three 

We aren’t just spiritual be-
ings. We are also physical entities, and the way to the soul is 
through the body. That’s why Lenten discipline has historically 
centered on the “Big Three” of Fasting, Almsgiving, and Prayer. 
FASTING is not just a spiritual diet. By denying our bodies, our 

physical hunger reminds us of the hunger of our souls for God, 
our longing for a deeper relationship with Our Lord. 
ALMSGIVING teaches us to separate ourselves from material 

possessions. By freely giving of our money and possessions, we 
learn to trust the Lord more deeply for our own daily needs. 

Finally, an emphasis on PRAYER during Lent is a way to stir up 

our love and ardor by having a deepening conversation with the 
Almighty. Remember that the light of God’s love shines more 
brightly in the darkness of the recognition of our own sinfulness. 
 

 

STATION OF THE CROSS - Fridays at 6:15pm 
 

Why do the Stations of the Cross? 
 

The most important reason for reviving the practice of making 

the Stations of the Cross is that it is a powerful way to 

contemplate, and enter into, the mystery of Jesus’ gift of 

himself to us. It takes the reflection on the passion out of my 

head, and makes it an imaginative exercise. It involves my 

senses, my experience and my emotions. To the extent I come 

to experience the love of Jesus for me, to that extent the 

gratitude I feel will be deep. Deep gratitude leads to real 

generosity and a desire to love as I have been loved.  [Creighton 

University] 

 
 

 
 
 

 DROGA KRZYŻOWA: Wśród nabożeństw, w czasie których 
wierni oddają cześć męce Pańskiej, mało jest tak lubianych jak 
Droga Krzyżowa. W czasie tego nabożeństwa wierni uczuciowo 
idą tą samą drogą, którą Jezus przebył w czasie ostatnich dni 
swego ziemskiego życia. Droga krzyżowa jest syntezą różnych 
wyrazów pobożności wprowadzonych we wczesnym 
średniowieczu. Są nimi: pielgrzymki do Ziemi Świętej, 
nabożeństwo do „upadków Chrystusa” pod ciężarem krzyża; 
nabożeństwo do „bolesnych dróg Chrystusa”, nabożeństwo do 
„stacji Chrystusa”. Droga Krzyżowa jest drogą wytyczoną przez 
Ducha Świętego, Boski Ogień, który płonął w sercu Chrystusa 
(por.Łk 12,49-50) i zaprowadził Go na Kalwarię; jest drogą 
umiłowaną przez Kościół, który przechował żywą pamięć o 
słowach i wydarzeniach ostatnich dni swego Oblubieńca i Pana. 

 

  

Tyś Ojcem dobrej rady - ja bezradny błądzę 
I szarpią mną zdarzenia, i ścigają żądze, 

I trwoga jest mym chlebem, rozpacz mym napojem. 
I czyny me są błędne, ślepe myśli moje - 

I nie znajduję drogi - i krążę dokoła:  
Tyś Ojcem dobrej rady - o Twą radę wołam. 

 

Piątkowa Droga Krzyżowa 7:30pm 
  Gorzkie Żale - w niedzielę przed Mszą św. godz.10:10am 

 
 

    Lenten almsgiving / Wielkopostna Jałmużna - for /  

na - Catholic Stewardship Appeal 

2020 Appeal Parish Goal: $ 4,635.90 



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  SS. Cyril & Methodius A 4C 01-1266

• 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


