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THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST
JUNE 14, 2009
The cup of salvation I will
take up, and I will call upon
the name of the LORD.

Sat 6/13
Sun 6/14

-- Psalm 116:13

PRECIOUS BLOOD
On this solemnity we focus our attention on the Body
and Blood of Christ. We listen to the story of the renewal
of the old covenant, which Moses sealed by splashing the
blood of animals on the altar of sacrifice, as well as on
the people. Jesus, whose blood is the blood of the new
covenant, shed that precious blood on the cross, saving us
from sin and promising us everlasting life. Blood is the
life source that courses through our bodies. The precious
blood of Christ is the life source for our spirits. Today
may we, like the psalmist, offer a sacrifice of thanksgiving to the Lord, whose body and blood strengthens us to
bring the Good News to everyone we meet.
© Copyright, J. S. Paluch Co.

Sat 6/20
Sun 6/21

Sat 6/27
Sun 6/28

4:00pm +Ester Hoffman from Leonard & Leona
9:00am Edward and Rose Baczynski on their
62nd Wedding Anniversary
10:30am +Helena I +Boleslaw Kwiatkowscy od
Corki Teresy
4:00pm Fred & Dolores Piterak on their
50th Wedding Anniversary
9:00am +Joseph Bledowski from Frank & Lidia McPhee
10:30am +Czeslaw Chilecki I wszyscy zmarli z Rodziny
Chileckich I Cabaj, +Helena I
+Eugeniusz Cabaj
4:00pm Charles Pankenier Family from
Susan Pankenier
9:00am +Jerry Nolan from Polly Liggett
10:30am +Piotr I +Janina Podedworni of Ireny I
Ryszarda Nowak i +Rodzina Stefani Walacha
od Panstwa Nowak

TODAY’S READINGS
First Reading — This is the blood of the covenant that
the Lord has made with you (Exodus 24:3-8).
Psalm — I will take the cup of salvation, and call on the
name of the Lord (Psalm 116).
Second Reading — Christ is the mediator of a new covenant; his blood will cleanse our consciences (Hebrews
9:11-15).
Gospel — This is my body. This is my blood
(Mark 14:12-16, 22-26).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: The Most Holy Body and Blood of Christ;
Flag Day
Monday: Eleventh Week in Ordinary Time
Friday:
The Most Sacred Heart of Jesus
Saturday: The Immaculate Heart of Mary

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
2 Cor 6:1-10; Mt 5:38-42
Tuesday:
2 Cor 8:1-9; Mt 5:43-48
Wednesday: 2 Cor 9:6-11; Mt 6:1-6, 16-18
Thursday: 2 Cor 11:1-11; Mt 6:7-15
Friday:
Hos 11:1, 3-4, 8c-9; Is 12;
Eph 3:8-12, 14-19;
Jn 19:31-37
Saturday: 2 Cor 12:1-10; Lk 2:41-51
Sunday:
Jb 38:1, 8-11; Ps 107; 2 Cor 5:14-17;
Mk 4:35-41
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl B, Uroczystość Najświętszego Ciała I Krwi Chrystusa
Czytania: Wj. 24:3-8, Hbr. 9:11-15, Mk. 14:12-16, 22-26
Boże Ciało
Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej
czci Kościół w każdej Mszy św. W Wielki Czwartek
obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii.
Ponieważ jednak radosne wspomnienie Ostatniej
Wieczerzy tłumiło w Wielkim Tygodniu rozważanie
męki Chrystusa, zostało ustanowiowione osobne święto,
którego celem jest publiczne wyznanie w obecność Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, odania czci
należnej i uwielbienia, podziękowanie za łaski płynące
przez ten sakrament, wreszcie zadośćuczynienie za
zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość naszą i
bluźnierstwa niewiernych.
Powodem ustanowienia tego święta było objawienie,
jakie miewała św. Julianna, augustynka z Cornillion. Po
zbadaniu sprawy ustanowiono święto Bożego Ciała w
diecezji Liege (Belgia). Papież Urban IV wprowadził je
do Kościoła powszechnego. Zarządzenie to potwierdzili,
z kolei, papieże Klemens V i Jan XXII. Teksty
liturgiczne na święto Bożego Ciała zostały ułożone przez
św. Tomasza z Akwinu, który je tak dobrał, aby służyły
do rozważania najgłówniejszych prawd o Eucharystii. W
sekwencji św. Tomasz zawarł streszczenie nauki
katolickiej o Najświętszym Sakramencie. Są one
używane aż do dzisiejszego dnia.
W tym dniu, w Polsce i środowiskach polskich na
calym świecie, po Mszy św. wychodzi procesja z
Najświetszym Sakramentem na zewnątrz kościoła i na
ulice miast, jeżeli możliwe. W Polsce istnieje od XV
wieku zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy
czterech ołtarzach ustawionych na drodze pochodu. Ten
śpiew Ewangelii jest wyznaniem wiary, że pod postacią
chleba mamy tego samego Pana Jezusa Chrystusa, o
którym mówią Ewangelie.
Boże Ciało jest jednym z najpiękniejszych świąt. Jest
gestem wdzięcznosci za Chleb Życia, który Jezus zostawił nam
na drogę do wieczności. W Eucharystii Jezus przychodzi do
nas w ciszy naszego serca i ofiaruje samego siebie, by być
podporą i siłą do pokonywania trudów codziennego życia.
NA ROK ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 2008 - 2009
Miłość i Wolność (z Listu do Galatów 4:13)
Wy zatem, bracia powołani zostaliście do wolności.
Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do
hołdowania ciału i rzeczom ziemskim; wręcz przeciwnie,
miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!Bo całe
Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: "Będziesz
miłował bliźniego swego jak siebie samego".(..)

BOŻE CIAŁO - UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
"Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije
będzie żył na wieki."
Ciało Chrystusa - Chleb,
który nie syci, ale napełnia serce.
Pozwól swemu sercu smakować Boga.
Krew Chrystusa - Wino,
które nie odurza, ale podnosi duszę.
Pozwól swej duszy upajać się miłością Boga
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 wiernych by
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.
Ciało i Krew Chrystusa daje nam moc w codziennej
drodze życia,w ziemskiej pielgrzymce do domu Ojca.
"Rycerz Niepokalanej"
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"UCZCIJMY NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA"
Jan Paweł II, Zakopane, 1997 rok
"Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i wszystkie
jego przejawy są głęboko eucharystyczne. Podstawą tego
kultu jest zadośćuczynienie za odrzucenie przez ludzi
miłości Chrystusa. Tradycja ta rozwinęła się szczególnie
od XVII wieku w związku z objawieniem św.
Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej mistyczki.
Nasze stulecie jest świadkiem intensywnego rozwoju
nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, o czym świadczy
wspaniała Litania oraz Akt Poświęcenia Rodzaju
Ludzkiemu i Akt Wynagrodzenia Sercu Bożemu.
To wszystko przeniknęło głęboko naszą polską
pobożność i stało się udziałem wiernych, którzy czują
potrzebę modlitwy i zadośćuczynienia Sercu Jezusa za
grzechy ludzkości"...
"BÓG - ZARAZ POTEM OJCZYZNA.
BOGU DZIĘKUJCIE. DUCHA NIE GAŚCIE"
Podczas każdej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II
nawiązywał do miłości Ojczyzny,wdzięczności i
odpowiedzialności za nią. Parafrazował słowa Norwida,
że"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek". Uczył nas po latach zniewolenia komunizmem - znów być
dumnymi z polskości, z naszych dziejów, mimo, że
Polska to poprzez wieki ziemia tragiczna.Podkreślał
Papież, że pocałunek składany na polskiej ziemi ma dla
niego sens szczególny. "Jest to jakby pocałunek złożony
na rękach matki - albowiem Ojczyzna jest naszą matką
ziemską".
Jan Paweł II w swoim nauczaniu przypominał, że
słowo "Ojczyzna" posiada dla nas takie znaczenie
pojęciowe, którego nie znają inne narody Europy i
świata. I mówił, "Ojczyzno moja kochana, Polsko Bóg cię
wywyższa i wyszczególnia"...
Jan Paweł II pozostawił nam w testamencie pamiętne
słowa: "Proszę was abyście całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą,
nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus
na chrzcie świętym".

HYMN POLAKÓW Z ZAGRANICY
Jan Lechoń
Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie,
Wszystkie me siły Jej składam w ofierze,
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie,
Cały do Ciebie Ojczyzno należę.
Twych wielkich mężów przykład doskonały,
Twych bohaterów wielbię święte kości,
Wierzę w Twą przyszłość pełną wielkiej chwały,
Potęgi, dobra i sprawiedliwości,
Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje,
Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem;
Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje,
I większej chluby niźli być Polakiem.
Jestem jak żołnierz na wszystko gotowy,
I jak w ojczyźnie, tak i wobcym kraju
Czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy,
Polskiego ducha, polskiego zwyczaju.
Z narodem polskim na zawsze związany,
O każdej chwili to samo z nim czuję,
Do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany,
Wszystkim Polakom braterstwo ślubuję.

Alicja Dołowska, "Niedziela"

DZISIAJ, 10TY
"FESTIWAL DUMY Z POLSKOŚCI"
Ośrodek Polonijny Jana Pawła II w Yorba Linda
Niedziela 14-go czerwca 2007, 10:30r - 6:00pp
Msza św.10:30 r. w intencji Polski i Polonii
Polski Obiad. Wystawa artystyczna i historyczna
Tańce ludowe: "Polanie", "Krakusy", "Polonez"
Poezja; występ dzieci szkolnych i chóru
Turniej szachowy dla dorosłych i dzieci
Wiele niespodzianek i zabawa dla wszystkich
Bar "U Trzech Budrysów", Kiermasz
Z A P R A S Z A M Y!!!

THE CHURCH AND THE SPIRIT
Where the Church is, there is the Spirit of God; and
where the Spirit of God is, there is the Church and all
grace, and the Spirit is truth.
—St. Irenaeus
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10TH, ANNUAL
"PROUD TO BE POLISH FESTIVAL"
Pope John Paul II Polish Center
Sunday June 14th after 10:30am Mass - till 6:00pm
Polish Lunch. Artistic & Historical Exhibits.
Folk Dancers; Poetry; Chess Contests; Lottery
Polish beer, wine and drinks
Surprises and fun for everyone.
All are welcome!!!
TREASURES FROM OUR TRADITION
The origins of today’s solemnity lie in thirteenthcentury Belgium. In those days, people seldom received
Holy Communion, and never the chalice. A nun in a troubled convent, Juliana of Liège, devoted her life to stirring
up love for the Eucharist, lobbying for a feast day to
honor the Blessed Sacrament with Masses and processions.
Juliana may have been inspired by the Ascension
Day processions in nearby Bruges. Crusaders brought a
treasure home to Bruges from Constantinople in 1204: a
reliquary said to contain a cloth from Joseph of Arimathea with which he had helped prepare the body of Jesus
for burial. The stain on the cloth was said to be the holy
blood itself, and so the people of Bruges built a great basilica to house the relic. Bruges became a great center of
pilgrimage because of this treasure, and the procession of
the Holy Blood is still one of the greatest festivals in Belgium today. The bishop carries the relic through the narrow streets, and the people wear medieval costumes and
act out scenes from the Bible.
—Rev. James Field, © Copyright, J. S. Paluch Co.

THE START
It’s the start that stops most people.

CENTER CALENDAR
BINGO THURSDAY EVENINGS
DOORS OPEN AT 5:30 P.M.
THE NEXT MEETING OF THE LADIES GUILD
WILL BE TUESDAY, JUNE 30TH, 6:30 P.M.
Mich ael
Ciecek,
Robert Copeland,
Joey Cortez, Karen
Delaney, Bertha Gonzales, Dorothy Jena,
Kim Kudlo, Mateusz
Kupsik, Jo Jorgensen,
John Lindner, Beth Miller, Jacqueline Oberle, Virginia
Palus, Diana Rodriguez, Helen Stanek, Ludwika Turek,
Lani Turnebull, Jesse Ureno, Leo Vaskes, Joann Walls,
Jane Wisniewski and Stefania Zawistowska .
NOTE: Please call the church office at 714 996-8161
to request prayers for the sick. If no one answers please
leave a message with the name of the sick person and
your phone number. The names will remain for six weeks
and then be removed.
PSA UPDATE
"Journey Together"
Thank you to the 230 families who have already
pledged to support the 2009 Pastoral Services Appeal.
We are very close to reaching our goal of 250 families!
As of today, we have a total of $52,000 towards our goal
of $60.000. This is a sign of what we Catholics can accomplish to further the mission of Christ's Church when
we join together and share the gifts God gave us. If you
have not yet made your pledge, you may do so at any
time. Envelopes are available in the office. Thank you
again and God bless you all.

—Anonymous

THANK YOU/DZIEKUJE FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
06/06/09 4:00 p.m.
$2,267
$194
06/07/09 7:00 a.m.
$ 591
06/07/09 9:00 a.m.
$1,286
$144
06/07/09 10:30 a.m. $ 976
$110
Mass Offerings: $70; Rent: $55
We need to average $4,460 in our first collections in order to reach our
budget goals for the 2008/09 fiscal year.

HEARTFELT
I would rather say five words devoutly with my heart
than five thousand which my soul does not relish with
affection and understanding.
—St. Edmund the Martyr

FOR INFORMATION ABOUT THIS BULLETIN:
Please call the Center office at (714) 996-8161 for Mass
Intentions, Pray For The Sick, etc. Bulletin Co-Editors:
Gloria Shkoler—(English) (714) 996-0128; Mike and
Lila Ciecek—(Polish) (714) 544-2458.

