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MESSAGE FROM THE DIRECTOR
Feast of Corpus Christi May 24 - 25

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Boże Ciało, 25 maj, 2008

Today we celebrate the Solemn Feast of Corpus Christi:
The Body and Blood of Jesus Christ. This is one of the most
important days in the life of the Church, because it commemorates the great gift that we have received from the Lord Jesus,
His Body and Blood. The Eucharist is the central element of
who we are as Catholics and it is food for our souls that nourishes us for our journey to the Father..
When we reflect on this great gift, we are reminded of
God’s love for us: a love that is given to us through His Son
Jesus. Jesus came to teach about love and this gift of the
Eucharist that He left for us, is a manifestation of that love. It
is the culmination of everything that Jesus came to accomplish
for each of us, His people.
The word “Eucharist” means thanksgiving. We are truly
grateful for God’s gifts to us and we gather at Mass to give
Him thanks and praise for all of these gifts. During this time of
gratitude, He continues to provide for us as He nourishes us
with the Body and Blood of His Son, Our Lord Jesus.
As Catholics, we believe in the real presence of the Lord
Jesus in the Eucharist. What was bread and wine has become
the actual Body and Blood of Jesus. This great gift was given
to the Church at the Last Supper. Jesus told His disciples that
this was His Body and Blood and that anyone who ate His
Body and drank His Blood would have eternal life. This Body
and Blood of Jesus is nourishment for our journey to the Father.
On this day we are also reminded of the importance of
spending time in reverent prayer in the presence of the Eucharist in the monstrance. This is an opportunity to gaze upon the
Body and Blood of Jesus in order to gain strength for our journey. Today we will have a procession with the Blessed Sacrament in honor of this Feast.
May we always have a hunger and thirst for the Body and
Blood of Jesus, and may we always show a deep reverence for
this great gift.
May God Bless you and Mary keep you.

Dzisiaj Boże Ciało, jedna z najważniejszych dat w
kalendarzu Kościoła i jako że świętujemy dziś największy z
darów jaki otrzymujemy od Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest
dla nas katolików centralnym elementem naszej wiary. Jest
ona również pokarmem naszych dusz którym nasyceni
możemy podążać w sronę Ojca niebieskiego. Nasza refleksja
nad Eucharystią jest wspomnieniem wielkiego daru miłości
Boga do człowieka w postaci Jego Syna, Jezusa. Eucharystia
jest uosobieniem miłości Jezusa, darem pozostawionym dla
podążających za Nim, kulminacją wszystkich osiągnięć Jezusa
na ziemi. Słowo „Eucharystia” oznacza dziękczynienie.
Nasząwdzięczność za otrzymane dary okazujemy gromadząc
sięna Mszy św. Podczas tego zgromadzenia Bóg Ojciec nadal
karmi nas ciałem i krwią sojego syna, naszego Pana, Jezusa
Chrystusa.
Jako katolicy wierzymy w prawdziwą obecność Jezusa,
Pana naszego w Eucharystii. Chleb i wino staje się Ciałem i
Krwią. Oto wielki dar jaki otrzymał Kościół na Ostatniej
Wieczerzy. Jezus powiedział swoim uczniom, że ten kto
spożywa Ciało Jego i pije Krew Jego będzie zbawiony. Jest to
pokarm konieczny do naszego zbawienia. W dzisiejszym dniu
powinniśmy również pamiętać o modlitwie adoracyjnej.
Adoracja Najświętszego Sakramentu daje nam moc potrzebną
na ścieżce naszego życia. Dzisiejsza procejsa jest szczególnym
uświęceniem Najświętszego Sakramentu. Niech głód Ciała i
Krwi Chrystusa w nas nie wygasa i niech dar ten będzie
zawsze traktowany przez nas z należną czcią i szacunkiem.
Niech Bóg wam błogosławi i Maryja Panna ma w opiece.

Ks. George P. Blais
Dyrektor

Fr. George P. Blais
Director
TODAY’S READINGS
First Reading — Never forget the LORD your God, who
brought you out of slavery and fed you with manna in the
desert (Deuteronomy 8:2-3, 14b-16a).
Psalm — Praise the Lord, Jerusalem (Psalm 147).
Second Reading — Because the loaf of bread is one, we
who partake of it, though we are many, are one body (1
Corinthians 10:16-17).
Gospel — Jesus said “I am the living bread; whoever
eats this bread will live forever” (John 6:51-58).
SHOELESS
I wept because I had no shoes, until I saw someone
who had no feet.
—Ancient Persian saying

MEMORIAL DAY
Your silent tents of green
We deck with fragrant flowers;
Yours has the suffering been,
The memory shall be ours.
—Henry Wadsworth Longfellow

Page 3

www.polishcenter.org

KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl A, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Czytania: Pwt. 8:2-3, 14-16; 1Kor. 10:16-17; J. 6:51-58
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...
Niektórzy chrześcijanie współcześni trochę wierzą w
życie wieczne, a trochę nie wierzą. Trudno im w życie
wieczne uwierzyć dosłownie. Skłonni są raczej
przyjmować jakąś bliżej nie sprecyzowaną możliwość, że
człowiek jakoś jednak przetrwa swoją śmierć.
Drugi błąd w równym stopniu świadczy o naszym
niedowiarstwie. Wydaje nam się niekiedy, iż życie
wieczne należy się każdemu, kto żyje uczciwie - mniej
więcej tak samo, jak stopień magistra należy się każdemu,
kto przejdzie przez studia i uwieńczy je rozprawą
dyplomową. A przecież życie wieczne to absolutny dar. Po
prostu Bóg kocha nas niewyobrażalnie więcej, niż by to
wynikało z faktu, że stworzył nas ludźmi. Jest ona zawarta
w fakcie tej miłości, którą Bóg okazał w krzyżu Jezusa
Chrystusa. Życie wieczne polega na czymś więcej niż
tylko na tym, że ci, którzy je osiągną, będą
niewyobrażalnie szczęśliwi.
Warto przypomnieć to sobie w dzień Bożego Ciała,
bo, żeby cokolwiek zrozumieć z sakramentu Eucharystii,
trzeba dosłownie i w całej prawdzie wierzyć w życie
wieczne, tak jak obiecywał je nam Pan Jezus. Przecież
Eucharystia została nam dana na życie wieczne. Ja jestem
Chlebem żywym, który zstąpił z nieba - mówi Pan Jezus w
dzisiejszej Ewangelii. - Kto spożywa ten Chleb, będzie żył
na wieki.
Chrystus Pan przyrównuje sakrament swojego Ciała i
Krwi do daru manny, jaką lud Boży otrzymał w drodze do
ziemi obiecanej. Zauważmy, że już manna nie była
zwykłym chlebem. Stanowiła ona szczególny znak opieki
Boga nad swoim ludem. Po prostu sam Bóg wziąl w swoje
ręce sprawę doprowadzenia synów Jakuba do ziemi
obiecanej. Toteż manna, choć zaspakajała głód całkiem
fizyczny, przypominała zarazem, że nie samym chlebem
żyje człowiek, że trzeba nam przez wiarę otwierać się na
dary Boże.
Chrystus Pan prowadzi nas do innej ziemi obiecanej.
Naszą ziemią obiecaną, do której dążymy, jest wiekuiste
zanurzenie w Bożej miłości. Do tej ziemi nie idzie się
poprzez pokonywanie kilometrów, ale przez zrzucanie z
siebie grzechu, poprzez radosne poddawanie się woli
Bożej, poprzez coraz większe otwieranie się na Bożą
miłość. Bez specialnej pomocy Bożej na tę drogę nawet
wejść się nie da, cóż dopiero nią iść.
Na drogę życia wiecznego wchodzi się poprzez
przyjęcie chrztu, bo chrzest wszczepia w nas pierwsze
ziarno naszego uczestnictwa w Bożej naturze. Żeby zaś
dążyć tą drogą, trzeba się wzmacniać Ciałem i Krwią
samego Syna Bożego. Pan Jezus mówi nam z całą
jasnością, że korzystanie z tego Boskiego Pokarmu jest
sprawą najwyższej wagi: Jeżeli nie będziecie spożywać
Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie.

BOŻE CIAŁO - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
"To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to
czyńcie na moją pamiątkę!"
"Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która
za was będzie wylana" (Łuk. 22)

EUCHARYSTIA
Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament,
wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich
ukazuje pewien jego aspekt:
Wieczerza Pańska - pamiątka Ostatniej Wieczerzy
Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pańskiego
Komunia - zjednoczenie z Chrystusem
Msza Święta - zakonczenie jest posłaniem wiernychbu
pełnili wolę Bożą w codziennym życiu (missio)
Katechizm Kościoła Katolickiego, 1328

EUCHARYSTIA BUDUJE KOŚCIÓŁ
W Encyklice Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia,
skierowanej nie tylko do wiernych, ale do wszystkich
ludzi dobrej woli, Papież pragnie otworzyć serca
mieszkańców ziemi na obecność Chrystusa w
Eucharystii. Pisze, że Eucharystia zawiera w sobie i
przenika całe stworzenie, jednoczy niebo z ziemią,
jednoczy wszystkich, którzy w niej uczestniczą. W ten
sposób budujemy wspólnotę zjednoczoną miłością Tego,
który w niej jest szczgólnie obecny.
Eucharystia wychowuje nas bowiem do wspólnoty i,
jak naucza Sobór Watykański II, jest źródłem i zarazem
szczytem całego życia chrześcijańskiego. Uwielbiając
Chrystusa w Eucharystii, zwłaszcza, gdy uczestniczymy
we Mszy św., najpiękniej oddajemy cześć Bogu, bo
składamy Mu w ofierze Ciało i Krew Jego Syna.
Należy najpierw podkreślić, że Eucharystia
wzmacnia nasze życie, ugruntowuje nasze wcielenie w
Chrystusa - zaznacza w swej Encyklice Ojciec Święty.
Dobrze przeżywane spotkanie z Chrystusem w
Eucharystii sprawia, że umocnieni duchowo stajemy się
'dobrymi jak chleb' ( według znanego powiedzenia św.
Brata Alberta ), i zdolni nieść miłość i dobroć w świat.
"Rycerz Niepokalanej"

Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe;
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci swe.
Mylą sie, o Boże w Tobie wzrok i smak;
Kto się im poddaje temu wiary brak;
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.
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“PROUD TO BE POLISH FESTIVAL”
DOROCZNY “DUMNI Z POLSKOSCI FESTYN”
Polski Osrodek w Yorba Linda
8-go czerwca, 10:30 r (Msza sw.) do 5:00 pp
Wystawa; wystepy artystyczne; kiermasz, lunch
ZAPRASZAMY!
"KTO SPOŻYWA TEN CHLEB, BĘDZIE
ŻYĆ NA WIEKI"...
Krwi Chrystusowa, bądź moim upojeniem.
*
Spotkanie eucharystyczne ma być wejściem
na tę drogę razem z Chrystusem,
żeby na którymś kilometrze poznać Go - jak w Emaus,
a potem iść z Nim i coraz bardziej
przekształcać się w Niego.
*
Ciało i Krew Chrystusa daje nam moc
w codziennej drodze życia,
w ziemskiej pielgrzymce do domu Ojca w niebie.
*
Bóg jest miłością
dlatego chce abyśmy się w Nim rozkochali.
"Jestem Chlebem Życia"

TREASURES FROM OUR TRADITION
At the heart of today’s solemnity is a eucharistic procession, held in many parishes, that calls to mind the procession of Holy Thursday, yet has a purpose different
from the somber adoration in the night watch. In the late
Middle Ages, a procession through the city with the
Blessed Sacrament was an occasion of heartfelt joy and
great emotion. In a time when people seldom approached
the altar to receive Holy Communion, the procession
through the streets, past homes and workplaces, was a
vibrant reminder that Christ was with them as a dear
companion and guide.
Every year on this day, a joyful procession winds
through the streets of Rome from the Lateran cathedral.
A few years ago, Pope John Paul II, deeply moved at the
sight of the throng accompanying the sacred host, said
that we ought to feel profoundly united with the faithful
everywhere in the world at such a moment. “Before our
mind’s eye all the Churches of the world, from East to
West, from North to South, are present.” Originally this
feast was on the Thursday after Trinity Sunday, but after
the calendar reform of 1970, its title was expanded from
“Corpus Christi” to “The Body and Blood of Christ” and
in the United States it was moved to the Sunday after
Trinity Sunday. Even though Easter season ended two
weeks ago, this beautiful feast is aglow with Easter light.
—Rev. James Field, © Copyright, J. S. Paluch Co.

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
1 Pt 1:3-9; Mk 10:17-27
Tuesday:
1 Pt 1:10-16; Mk 10:28-31
Wednesday: 1 Pt 1:18-25; Mk 10:32-45
Thursday: 1 Pt 2:2-5, 9-12; Mk 10:46-52
Friday:
Dt 7:6-11; 1 Jn 4:7-16; Mt 11:25-30
Saturday: Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16; Lk 1:39-56
Sunday:
Dt 11:18, 26-28, 32; Ps 31; Rom 3:21-25,
28; Mt 7:21-27

TRUST IN JESUS
Today’s feast celebrates another central mystery of
our faith—the mystery of the Eucharist. Like the mystery
of the Trinity, the real presence of the Body and Blood of
Christ in the Eucharist can never be fully understood, but
can only be believed. Just as the Israelites in the desert
were invited to put their trust in God’s word to them, we
are invited to trust wholly in the word of Jesus. In today’s
Gospel Jesus promises to give us a share in his very own
flesh and blood, and a share in eternal life besides. We
are called to take him at his word and open our hearts to
receive true nourishment and life from our participation
in the Eucharist.
© Copyright, J. S. Paluch Co.
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THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST
MAY 25, 2008
Not by bread alone does one live,
but by every word that comes forth
from the mouth of the LORD.

CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS
DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
The next meeting for the Ladies Guild is Tuesday, May
27th at 6:30 p.m. Member Appreciation at 6:30 p.m.

— Deuteronomy 8:3b

PSA UPDATE! AS OF MAY 20, 2008
We have 187 pledges and a
total pledge amount of $55,790.
We are ahead in the number of
participants… which 57 are
NEW family and individual
pledges, meaning they had not
contributed previously…. We
appreciate your support!!
We have 400 families and individuals who have contributed in
the past…we need the other
275 to please send in their
pledge envelopes.
The next $ 8,000 or more goes specifically into the
Building Fund! Those of you that are making payments
“thanks”…payments can be made thru
December.
Bóg Zapłać! Thank-you!
Fr. George Blais - Director
Donald Palmer - Chairman

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
The Most Holy Body and Blood of Christ
Monday:
Eighth Week in Ordinary Time;
St. Philip Neri; Memorial Day
Tuesday:
St. Augustine of Canterbury
Friday:
The Most Sacred Heart of Jesus
Saturday: The Visitation of the Blessed Virgin Mary

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
05/17/08 4:00 p.m.
$1,315
$360
03/18/08 7:00 a.m.
$ 649
03/18/08 9:00 a.m.
$1,251
$386
03/18/08 10:30 a.m. $ 764
$154
**The 2nd Collection this weekend was for Parishes and Schools in Need.
Kolbe Charities: $1,500; Mass Offerings: $120; Rents: $135; Funeral:
$200; For Refurbishing Chairs at Altar: $100 We need to average $4,460
in our first collections in order to reach our budget goals for the
2007/2008 fiscal year.

Johnny Alfonso, Lucy Alfonso, Rick Anderson, Henryk Antonienko, Conrad
Bednarski, Leon Blais, Aubrey Bucholtz, Teresa
Bugak, Patti Cappa, Joe & Julia Carlson, Michael
Ciecek, Robert Copeland, Beth Cusick, Dirk Davis,
Jenifer Dewsnap, Larry & Pat DiPinto, Michael Dutkowski, Jeff & Becki Friends, Jake Greidanus, Joseph
Gronckik, Delores Hawkins, Manny Herrera, Alice
Herzog, Stella Kompinski, Nancy Krawczak, Elizabeth
Lamberth , Loly Loveless, Barbara Martin, Mary Martinez, Brian McDuffi, Everett McMinn, Wladyslaw
Michalski, Roman Moran, Julian Mossakowski, Ryszard
Nowak, Witold Plonski, Grace O’Regan, Wladyslaw Rejkowicz, Barbara Reott, Ann Rex, John Richardson,
Shirley Richardson, Thomas Riley, Diane Rowland,
Christine Sanchez, Kazimiera (Kay) Sowizral, Nancy
Stahovich, Frank Stanek, Stan Stingyn, Malgorzata Sulik,
Elena Szymanski, Harold Vahle and Leo Vaskes.

Sat 05/244:00pm + Marion Abraitis from Alex Abraitis
Sun 05/25 9:00am + Regina Kobzi from Gail Turner
10:30am + Helena Cabaj from Rick and Patti Kobzi
Tue 05/27 8:30am Monika Hiller for helath
Wed 05/28 8:30am Monika Hiller for health
Thu 05/29 8:30am + William Valentine from dr. David & Kathrine
Valentine & family
Fri 05/30 8:30am Brother Rocha Mary from Marie Martin
Sat 05/31 4:00pm + Flo Konczal from Kolbe Charities &
KofC 9599
Sun 05/01 9:00am + Helen Falkowska from Les & Jean Carter
10:30am + Alexandra Gonzales od Martin’a Moylan

CASINO TRIP COMING UP
Ladies Guild is sponsoring a trip to Harrah's Cassino
on Monday, June 9th. Cost $15 - Casino will give back
each traveler $5. Info. and reservations: Irene Okerson:
(714) 779-7376, JoAnn Doud: (714) 993-2387 .
TRANSFORMATION
The effect of our sharing in the body and blood of
Christ is to change us into what we receive.
—Pope St. Leo the Great

