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Pope John Paul II Polish Center
Ośrodek Polonijny
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Director: Fr. Henryk Noga, PhD, SVD
Mass Schedule:
Secretary: Alice Chilecki
Saturday Vigil Mass:
4:00 pm - English
Office Hours:
Sunday Masses:
7:00 am - Latin
Saturday - 10:00 am - 6:00 pm
9:00 am - English
Sunday - 10:00 am - 1:00 pm
10:30 am - Polish
First Friday Masses:
8:30 am - English
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.
7:30 pm - Polish
Confession before each Mass
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THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST
JUNE 22, 2014
Not by bread alone does
one live, but by every word
that comes forth from the
mouth of the LORD.
— Deuteronomy 8:3b

AMEN
Take a look around the walls of your church.
Even if it’s only a year or two old, the word “Amen” has
resounded off those walls countless times at the conclusion of the Eucharistic Prayer and as the faithful have
come forward to receive the Body and Blood of Christ.
Today’s feast is about those “Amens” offered in faith,
offered in times of trouble or doubt, spoken in joy, spoken mindlessly, but all given to God in a multitude of
ways. It is our very lives that lie behind our “Amens” and
are touched by the presence of Christ, the presence we
celebrate today. More importantly, we celebrate the love
of Christ for us shown in the sacrifice on Calvary and
that he continues to give to us in every celebration of the
Eucharist. What can we do but rejoice in that great love,
and then go out into the world and live that love in sacrificing for others?
Copyright © J. S. Paluch Co.
YOU ARE WHAT YOU EAT
In John’s Gospel, Jesus
gives a long discourse on the Bread
of Life. In today’s Gospel, he says
that the bread he will give is his
flesh. The leaders of the Jews don’t
understand. Hopefully, we can do
better.
In the pagan world at the time of
Christ and before, a sacrifice was
also a meal. Jesus used that understanding of sacrifice to explain his gift of self. He would
die on the cross as a sacrifice to the Father and we would
share in the meal by consuming bread and wine, which
are his Body and Blood.
Better than the pagan sacrifice, the Eucharist
unites us with God because Jesus is both human and divine. His humanity allowed him to represent us to the
Father, as a lawyer represents a client to the court. Jesus’
divinity allowed his sacrifice to be worthy of the Father,
as no merely human gift could be.
The Eucharist also unites us to one another. Because the food we share is the Body and Blood of Christ,
we in a sense become what we eat. We show this by our
love, by sharing our faith, by forgiving each other, and by
our service to each other. If we believe that Jesus is divine, we must believe his word that the Eucharist is truly
his Body and Blood, given for us.
Tom Schmidt, Copyright © J. S. Paluch Co.

TREASURES FROM OUR TRADITION
Ordinary Time beckons, and so on this Sunday we surrender the last glimmers of paschal joy as we celebrate
the renewal of our life around the table of the Eucharist.
This feast reminds us that the goal of the catechumen’s
journey through Lent is not the baptismal font at Easter,
but rather the experience of Pentecost. It is all about life
lived in the Spirit’s embrace in relationship to the Body
of Christ, which is found both “on the table” and “at the
table.”
The season of confirmation is also drawing to a
close, and this feast serves as a reminder that this sacrament, a solemn sending from font to table, is keyed to
renewed vigor. Confirmation has sometimes been sadly
misunderstood as a kind of graduation from religious
formation, but it is nothing of the sort. It is about being
led by the Lord Jesus to the place where the Spirit flourishes, and where the gifts of the Spirit are most easily
detectable. After next week we will resume our consideration of the sacrament of confirmation, its rich and somewhat tangled history, its challenging theology, and its
changing celebration.
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.
A UNIVERSAL TRUTH
We need food and
drink to live. Everybody would
agree with this statement, especially those who are not getting
their share. How would we
have done, wandering the desert for forty years? We sometimes grumble when the cookie
jar is empty. But even millennia ago, Moses knew the score,
telling us that we need more
than just food to survive. He
tells us that God is part of the picture, too.
As hard as it might be to understand and
accept-or as easy-Jesus spells it out for us clearly in today’s Gospel reading. We’ve all heard the words before,
but we need to linger over them now, then recall them
and ponder them in our hearts every time we approach
the Lord’s table for Eucharist. An automobile ad maintains that a certain new car isn’t your father’s Oldsmobile. Well, Jesus Christ, the Bread come down from
heaven, isn’t our ancestors’ bread either. As St. Paul
says, he’s the one loaf that brings us—the many— together. And as Jesus himself says, he is the very Bread of
Life. In keeping with our Spanish proverb, how nice to
know that we walk our road with the Son of God. Vaya
con Dios …
Today’s Readings: Dt 8:2–3, 14b–16a; Ps 147:12–15,
19–20; 1 Cor 10: 16–17; Jn 6:51–58
Copyright © J. S. Paluch Company
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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
"Kto spożywa Moje Ciało
i Krew Moją pije będzie żył na wieki"...
Eucharystia to dziękczynienie najwyższe, bo
Bosko-ludzkie, uosobione w Jezusie Chrystusie, Synu
Bożym, który zstąpił na ziemię, aby oddać najwyższą
chwałę Trójcy Przenajświętszej. Cała Msza św. jest
jednym wielkim hołdem złożonym Trójjedynemu Bogu.
Przez Chrystusa, wielbimy Boga, dziękujemy Mu,
przepraszamy, zanosimy nasze prośby.
Cóż to za szczęście móc uczestniczyć we Mszy
Św. - w Eucharystycznej Uczcie - i dać się ogarnąć przez
Chrystusa, pozwolić się porwać tej wielkiej fali miłości,
jaka płynie z Jego Boskiego Serca. Porwani tą falą
miłości życie nasze staje się Eucharystią, to znaczy
wielkim dziękczynieniem złączonym z bezkrwawą Ofiarą
Chrystusa.
ks.F.Grudniok,"Panie, Ty wiesz"
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
*
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."
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ŚW. JAN PAWEŁ II
- PIOTR NASZYCH CZASÓW
Św. Jan Paweł II był nie tylko
głową Kościoła katolickiego ale
równocześnie był człowiekiem o wielu
charyzmatach, i ogromnej sile ducha.
Ten prawdziwy "Piotr naszych
czasów" był podporą porządku
moralnego dla współczesnego świata
oraz przykładem, nie tylko dla wierzących, ale przede
wszystkim dla wątpiących. Stanowił wzór pełni
humanizmu chrześcijańskiego i był odwzorowaniem
miłości Boga Stwórcy.
"Niedziela"
TRZY WIELKIE POSTACIE
- ŚW. JAN PAWEŁ II, ŚW. JAN XXIII
I SŁUGA BOŻY KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

Miłość i sprawiedliwość należą do najbardziej
charakterystycznych cech tych wielkich trzech ludzi
naszych czasow. Każdy z nich był z jednej strony
człowiekiem wrażliwym, miłosiernym i ciepłym, ale z
drugiej strony - sprawiedliwym, czyli stanowczym,
odważnym, mającym jasno określone relacje z Bogiem,
sobą i bliźnim.
Gdyby szukać wspólnego mianownika ich
przyjaźni, można by wskazać, że jej kamieniem
milowym mogłaby być teologia rzeczywistości
ziemskiej, przypominająca, że chociaż zbawienie jest
przede wszystkim łaską, to jednak Bóg oczekuje od nas
współpracy z łaską, czyli zaangażowania się w sprawy
tego świata.
Spoglądając dokadnie na kard. Wyszyńskiego i
na świętych Papieży, znajdziemy wiele dowodów na to,
że każdy z nich był uduchowiony, a jednak bardzo
zaangażowany w świat, w którym żył.
"Niedziela"

ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL ( 24 CZERWCA)
Pojawił się człowiek
posłany przez Boga, Jan mu
było na imię. Przyszedł on, aby
zaświadczyć o światłości, i
przygotować Panu lud
doskonały. Zapowiedział
przyjście Zbawiciela świata, i
wskazał, że jest nim Jezus
Chrystus.
Gdyby prorok Jan
jeszcze raz przyszedł na
ziemię, to do czego
nawoływałby nas? Zapewne
znowu wołałby: prostujcie
ścieżki Chrystusowi, przygotujcie drogi dla Pana.
„Image”

Joe Aguire
William Allen
Andrzejek Ashline
Baby Bridget
Linda Beck
Fran Cabitor
Katarzyna Cichocki
Barbara Constanza
Eva Estrada
Millie Grabowska
Thong Hoang
Stasia Horaczko
Joanne Jorgensen
Kathleen Kelly
Joanna Koenig
Chris Konefat
Diane Kotula
Miroslaw Kus
Helen P. Kuzlik

Sean & Becca Lewis
Bernard Murphy
Claire McMinn
Jerry Nicassio
Gloria Norton
Mary Laning
Ryszard Nowak
Jan Pietrzak
Małgorzata Piwko
Iracema Galvani Quinete
Czesław Rybicki
Maryann Sidorski
Maria Smoliński
Renata Stachowiak
Geri Lyn Szostak-Meyer
Magdalena Szymanski
Dennis Terwiske
David Tokar
Teresa and Czeslaw Turek

"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 się, 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.
ze śpiewnika kościelnego
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MINISTRIES AND ORGANIZATIONS
Sat 06/21 4:00 pm
Sun 06/22 9:00 am
10:30 am
Sat 06/28 4:00 pm

+Kenneth Pruzinski from Wife
+ Virginia Palus from Joan and Joe Tokar
+Monika Nelson od Córki z Rodziną
+Carl & +Regina Kobzi 68th Wedding Anniversary
from Rick & Patty Kobzi
Sun 06/29 9:00 am +Kenneth Pruzinsky and +Frank Rosse from Geri &
Frank Rosse
10:30 am MSZA GRUPOWA
1. O Boże Błogosławieństwo dla Alicji z okazji Urodzin od Męża
2. Za Józefa i Martę Orzechowskich w 25-tą Rocznicę Ślubu
3. Z okazji 35-tej Rocznicy Ślubu dla Aliny i Leszka Piestrzeniewicz
4. +Bogdan Wrzesień i +Henryk Gleba od Dzieci
5. +Irena Jurska w 2-gą Rocznicę Śmierci od Córki z Rodziną
6. +Ireneusz Domagała od Brata z Rodziną
7. +Jakub Akopian w 1-ą Rocznicę Śmierci od Córki z Rodziną
8. O Boże Błogoławieństwo dla Siostry Zefiryny od Elizabeth i Henrego
Segerstrom
9. Za zmarłego w maju +Krzysztofa Pękałę i miłosierdzie Boże dla jego żony
i dzieci od Ireny Nowak z Rodziną
10. +Janina i +Piotr Podedworny od Córki z Rodziną
11. +Seweryn Ląd od Rodziny Turek
12. Z okazji 26-tej Rocznicy Ślubu dla Alicji i Jerzego Czarneckich
13. O Boże Błogosławieństwo dla Piotra Czarneckiego z okazji Imienin od Rodziców
14. O zdrowie dla Zofii Pietrzak, Stefana Nasiłowskiego i Janiny Grygorcewicz
od Rodziny Wyszomirskich
Fri 07/04 8:30 am FIRST FRIDAY, +Frank Rosse from Parents
7:30 pm O Boże Błogoławieństwo dla Siostry Zefiryny od
Elizabeth i Henry Segerstrom
Sat 07/05 4:00 pm +Carl Kobzi 18th Anniversary od Death from
Kobzi Family
Sun 07/06 9:00 am +Martha Linden from friend Airline
10:30 am + Michał Wasjuk w 10-tą Śmierci od Rodziny

FAITH FORMATION
Confirmation (in Polish): Miroslaw Chojecki, please call Center Office
First Communion:
Maria Romanski, 714-998-7597
romanskimaryla@yahoo.com
Religious Education:
Mariola Paini, 949-722-1631
Mariola@saintsgallery.com
Edyta Pietrzak, 714-7619558
akslop@sbcglobal.net
Bible Study:
Julie Klementowski, 714-524-2835
Teddybearmama@Roadrunner.com

LITURGICAL MINISTRIES
Altar Servers, Lectors/
Eucharistic Ministers:
Music & Choir Director:

Rick Kobzi, 714-998-8222
rickkobzi@a .net
Andrzej Warzocha, 323-205-5191
Awarzocha@gmail.com
Nicki Glowin, 714-287-9630

ORGANIZATIONS
Knights of Columbus:

Roberto Garcia, 714-833-9785
Robgarcia@fullerton.edu
Ladies Guild:
Kelly Paiste, 714-600-9095
Kpaiste@Paiste.com
Maximilian Kolbe Charities: Joseph Kozak, 714-746-0922
Fb-ump@a .net
Polish American Congress Michael M Dutkowski, 714-608-0511
& Charities of So. Cal
mietek7michael@gmail.com
Polish National Alliance:
Lodge 3193:
Tony Nowak-Przygodzki, 951-808-9580
anthonynowak@sbcglobal.net
Lodge 3259 „Piast”:
Greg Grzegorz Chilecki, 714-744-2775
Gchilecki@dslextreme.com
PNA Polanie Folk Dancers: Rafal Stachura, 818-802-4117
Polish School:
Kazia Kmak, 949-300-5930,
kkmak@cox.net

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

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Tuesday:
The Nativity of St. John the Baptist
Friday:
The Most Sacred Heart of Jesus
Saturday:
The Immaculate Heart of the Blessed
Virgin Mary

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second
06/14 & 06/15/2014
4,855.00
623.00
MASS OFFERINGS - $105, PNA - „PIAST” PLACKI
BREAKFAST- $149, POLISH EVENING CLASSES (6 Mo) $640, RENT - REAL ESTATE - $55, KC 4th Degree -$50,
OPUS DEI (3 Mo) - $165, KC 9599 - $25

SHOELESS
I wept because I had no shoes, until I saw someone
who had no feet.
—Ancient Persian saying
PRAYING
One prays best who does not know that one is
praying.
—St. Anthony of Padua

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:
Alicja Chilecki-(English) Alicechil@dslextreme.com
Lila Ciecek-(Polish) (714) 544-2458 MCiecek@aol.com

