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THE ASCENSION OF THE LORD
FIRST COMMUNION
MAY 16, 2021
He was lifted up, and a cloud took him
— Acts 1:9
from their sight.
THE ASCENSION OF THE LORD
EXALTED IN GLORY
All three readings talk about Jesus being taken up into
heaven or in a cloud or on high. Remember that in the Old
Testament, a cloud was a sign of God's presence. So these
descriptions of the ascension actually tell us that Jesus is
reunited with his Father and exalted in glory with the Father.
Jesus not only has a new life that cannot be ended by death,
he also is no longer limited by time or space as he was before he died. So what does that mean for us?
Because he is not limited, he can be with us everywhere. So
everything we do for him (being patient with a child or elderly person, caring for the poor or the sick, forgiving someone who hurt us) is done with Jesus. Through his Spirit, he
gives us the power and the courage to act as Jesus and the
vision of faith to see Jesus in others.
Seeing Jesus in others takes some practice. Think of it as
a learning process. One way we learn is through the lives of
the saints. They start out as ordinary people who give their
lives to Jesus. As we read or hear about them, we see how
God works through them to do great things. We learn that
they become more and more like Jesus, in how they treat
others with love and respect. But if the saints seem too distant, we can look at someone we love. Whether it is a parent,
spouse, brother, sister or friend, the good that they do and
the love they show is from God. So we can learn about God's
love for us by letting ourselves be loved by another. Take
time to thank God for those who love you and ask him to
open your eyes to see Jesus in them.
The other side of the coin is seeing Jesus in ourselves.
We may have to forgive ourselves for the bad choices we
have made in the past, or the bad habits we still have. We
also have to accept that God really does love us as his children. And we have to accept that sometimes, even when we
do our best, we still seem to fail. Remember, to the world of
Jesus' time, he looked like a failure: He was executed as a
criminal, his few followers all went into hiding, and the one
he picked as his successor (Peter) denied even knowing him.
But the God who brings life out of death also brings success
out of failure. So trust his promise that we have Jesus in us.
Then do your best to follow Jesus and you may lead someone else to him.
Today’s Readings: Acts 1:1-11; Ps 47:2-3, 6-7, 8-9;
–Tom Schmidt, Copyright (c) J. S. Paluch Co
Eph 1:17-23; Mk 16:15-20
.
THE SACRAMENT OF THE EUCHARIST
The holy Eucharist completes Christian initiation. Those
who have been raised to the dignity of the royal priesthood
by Baptism and configured more deeply to Christ by Confirmation participate with the whole community in the Lord's
own sacrifice by means of the Eucharist. The Eucharist is the
source and summit of the Christian life. The other sacraments, and indeed all ecclesiastical ministries and works of
the apostolate, are bound up with the Eucharist and are oriented toward it. For in the blessed Eucharist is contained the
whole spiritual good of the Church, namely Christ himself,
our Pasch.

The Eucharist is the efficacious sign and sublime cause
of that communion in the divine life and that unity of the
People of God by which the Church is kept in being. It is the
culmination both of God's action sanctifying the world in
Christ and of the worship men offer to Christ and through
him to the Father in the Holy Spirit. Finally, by the Eucharistic celebration we already unite ourselves with the heavenly
liturgy and anticipate eternal life, when God will be all in all.
In brief, the Eucharist is the sum and summary of our
faith. At the heart of the Eucharistic celebration are the bread
and wine that, by the words of Christ and the invocation of
the Holy Spirit, become Christ's Body and Blood. Faithful to
the Lord's command the Church continues to do, in his
memory and until his glorious return, what he did on the eve
of his Passion: "He took bread" "He took the cup filled with
wine”. The signs of bread and wine become, in a way surpassing understanding, the Body and Blood of Christ; they
continue also to signify the goodness of creation. Thus in the
Offertory we give thanks to the Creator for bread and wine,
fruit of the "work of human hands," but above all as "fruit of
the earth" and "of the vine" - gifts of the Creator. The
Church sees in the gesture of the king-priest Melchizedek,
who "brought out bread and wine," a prefiguring of our own
offering.
In the Old Covenant bread and wine were offered in
sacrifice among the first fruits of the earth as a sign of grateful acknowledgment to the Creator. But they also received a
new significance in the context of the Exodus: the unleavened bread that Israel eats every year at Passover commemorates the haste of the departure that liberated them from
Egypt; the remembrance of the manna in the desert will always recall to Israel that it lives by the bread of the Word of
God; their daily bread is the fruit of the promised land, the
pledge of God's faithfulness to his promises. The "cup of
blessing" at the end of the Jewish Passover meal adds to the
festive joy of wine an eschatological dimension: the messianic expectation of the rebuilding of Jerusalem. When Jesus
instituted the Eucharist, he gave a new and definitive meaning to the blessing of the bread and the cup.
The command of Jesus to repeat his actions and words
"until he comes" does not only ask us to remember Jesus and
what he did. It is directed at the liturgical celebration, by the
apostles and their successors, of the memorial of Christ, of
his life, of his death, of his Resurrection, and of his intercession in the presence of the Father. From the beginning the
Church has been faithful to the Lord's command. Of the
Church of Jerusalem it is written:
They devoted themselves to the apostles' teaching and
fellowship, to the breaking of bread and the prayers… Day
by day, attending the temple together and breaking bread in
their homes, they partook of food with glad and generous
hearts.
It was above all on "the first day of the week," Sunday,
the day of Jesus' resurrection, that the Christians met "to
break bread." From that time on down to our own day the
celebration of the Eucharist has been continued so that today
we encounter it everywhere in the Church with the same
fundamental structure. It remains the center of the Church's
life. Thus from celebration to celebration, as they proclaim
the Paschal mystery of Jesus "until he comes," the pilgrim
People of God advances, "following the narrow way of the
cross," toward the heavenly banquet, when all the elect will
be seated at the table of the kingdom.
— Catechism of the Roman Catholic Church
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Cykl B, Wniebowstapienie Panskie
Czytania: Dz 1:1-11; Ps 47:2-3, 6-7, 8-9;
Ef 1:17-23; Mk 16:15-20
"Chrystus jest celem ludzkich dziejów,
punktem, do którego zwracają się pragnienia historii oraz cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkiego, weselem ludzkich serc i pełnią ich pożądań. To On
jest Tym, którego Ojciec wskrzesił z
martwych, wywyższył i posadził na
swojej prawicy, ustanawiając Go sędzią
żywych i umarłych. Ożywieni i zjednoczeni w Jego Duchu, pielgrzymujący ku
wypełnianiu się historii ludzkiej, które
odpowiada w pełni planowi Jego miłości: odnowić wszystko w Chrystusie, to,
co jest na niebie, i to, co na ziemi (KDK, nr 45, 2).
Jezus posłany został przez Ojca, by tutaj na ziemi wykonać zlecone Mu dzieło. Swój szczyt miało ono osiągnąć w męce, śmierci i zmartwychwstaniu, które stanowiły zarazem
punkt kulminacyjny Jego paschalnej tajemnicy. Po wypełnieniu zleconego Mu dzieła miał wrócić z powrotem do Ojca, by
jako Syn Człowieczy, który do swojej boskiej natury przyjął
także naturę ludzką i zjednoczył ją w Osobie Słowa, otrzymać
udział w wiecznej chwale. Wykonanie wspomnianego dzieła
było uwielbieniem Ojca na ziemi, chwała zaś miała być jakby
nagrodą za wypełnienie ojcowskiej woli (por. J 17, 4-5).
Dzisiejsze pierwsze czytanie opisuje nam fakt wstąpienia
Pana Jezusa do nieba. Jak zawsze, tak i w tym dniu towarzyszyli Mu Apostołowie, którzy wciąż byli przekonani, że ich
Mistrz "przywróci królestwo Izraela". Chrystus nawet nie usiłował przekonywać ich o tym, że błędnie pojmują Królestwo
Boże, ponieważ tego dzieła miał dokonać Duch Święty, którego im teraz jeszcze raz obiecał. Stąd też ograniczył się tylko do
wskazania, że po zesłaniu Ducha Świętego będą musieli świadczyć o Nim, nie tylko w Palestynie, ale aż na krańce świata.
Apostołowie przyjęli wyjaśnienia Mistrza, ale wszystkiego
jeszcze w pełni nie rozumieli i dlatego byli jakby zaskoczeni
odejściem Chrystusa: "uporczywie wpatrywali się w Niego, jak
wstępował do nieba". W takiej sytuacji trzeba było im przypomnieć, że wstępujący teraz do nieba Jezus przyjdzie kiedyś
powtórnie na ziemię. Wrócili zatem do Jerozolimy i zebrali się
w Wieczerniku, by tutaj oczekiwać na dalszy "bieg wydarzeń".
Od chwili Wcielenia Jezus Chrystus występował w imieniu całej ludzkości: stał się bowiem człowiekiem dla nas i dla
naszego zbawienia. Z tej też racji w pójściu do nieba tylko nas
wyprzedził. Poszedł tam jako głowa odkupionej ludzkości
(podkreśla to mocno kolekta odnowionego Mszału); Jego
wniebowstąpienie miało się stać podstawą naszej nadziei, zaszczepić w nas głębokie przekonanie, że tam, gdzie znalazła
się Głowa, powinno dotrzeć również i Ciało.
To wszystko możemy i powinniśmy ujrzeć oczyma naszej
głębokiej wiary. Mówi o niej św. Paweł, gdy prosi Boga o
światłe oczy dla naszych serc. Często jednak pytamy: "Jak to
będzie w niebie?" i nie zawsze potrafimy dać na nie odpowiedź. "Jak to będzie w niebie, mogą to sobie uzmysłowić ci,
którzy nieco z przedsmaku nieba zakosztowali już o tu na ziemi. I każdy może tego doświadczyć. Niechaj tylko szczerze, z
żalem głębokim za grzechy i mocnym postanowieniem poprawy wyspowiada się, natychmiast poczuje pokój i szczęście,
wobec którego wszystkie przemijające i brudne rozkosze świata są rączej wstrętnym utrapieniem. Niech z dobrym przygoto-

PIERWSZA
KOMUNIA ŚWIĘTA

Gratulujemy Dzieciom:
Antos Durka
Natalie Gierczak
Henryk Gleaves
Tomasz Gleaves
Victoria Kalociński
Stasio Kobylecki
Nicholas Kubasik
Alexandra Ojdana
Karolinka Piaszczyński
Kasia Ramirez
Krzys Ramirez
Emilka Śnieżyński
Maya Szkurat
Benjamin Wojewódzki
Allyson Helena Vollaire
Katechetka—Pani Stanisława Wojtyna

„O szczęście niepojęte
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.”
waniem przyjmie Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, niech nigdy nie pozwoli duszy pozostawać w grzechu, ale
niech zaraz ją oczyści, niech wszystkie swoje obowiązki wykonuje dobrze, niech pokorne a częste modły śle przed tron Boga,
zwłaszcza przez ręce Niepokalanej Dziewicy... Niech dla miłości Bożej jedynie, a nie dla pochwały ludzkiej, ani nawet
wdzięczności, wszystkim dobrze czyni - to wtedy się przekona,
co to jest przedsmak nieba..." (św. M. Kolbe). Nie będziemy
jednak mogli tego wszystkiego ujmować w ten sposób, jeśli nie
otrzymamy światłych oczu dla naszego serca, które pozwalają
przekonać się, czym jest nadzieja naszego powołania i bogactwo chwały wśród zbawionych.
Chociaż Chrystus wstąpił do nieba, nadal musi się dokonywać przepowiadanie Ewangelii, głoszenie jej całemu światu.
Ci zaś, którzy przyjęli już Ewangelię i złączyli się z Chrystusem, mają zabiegać o to, by także inni przyjęli ten wielki dar.
Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, że głoszenie Dobrej
Nowiny dokonuje się najskuteczniej przez świadectwo życia
tych, którzy już sami uwierzyli (por. adhortacja Evangelii nuntiandi, nr 21)
.- ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych
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SAKRAMENT EUCHARYSTII

Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i
świętą ucztą Komunii w Ciele i Krwi Pana. Sprawowanie
Ofiary eucharystycznej jest nastawione na wewnętrzne
zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię.
Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować
samego Chrystusa, który ofiarował się za nas. Ołtarz, wokół którego Kościół gromadzi się podczas sprawowania
Eucharystii, reprezentuje dwa aspekty tego samego misterium, którymi są ołtarz ofiary i stół Pana. Co więcej, ołtarz chrześcijański jest symbolem samego Chrystusa,
obecnego w zgromadzeniu swoich wiernych, równocześnie jako ofiara złożona dla naszego pojednania i jako
niebieski pokarm, który nam się udziela. "Czym jest bowiem ołtarz Chrystusa, jeśli nie wyobrażeniem Jego Ciała?" – mówi św. Ambroży, a w innym miejscu: "Ołtarz
jest symbolem Ciała [Chrystusa], na ołtarzu zaś spoczywa Ciało Chrystusa". Liturgia wyraża tę jedność ofiary i
komunii w wielu modlitwach. Kościół Rzymski modli się
w Modlitwie eucharystycznej w taki sposób:
Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech
Twój święty Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie,
przed oblicze Boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza Najświętsze Ciało i Krew Twojego
Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę .
Pan kieruje do nas usilne zaproszenie, abyśmy przyjmowali Go w sakramencie Eucharystii: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali
Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53).
Aby odpowiedzieć na to zaproszenie, musimy przygotować się do tej wielkiej i świętej chwili. Św. Paweł
wzywa nas do rachunku sumienia: "Kto spożywa chleb
lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i
Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie
samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto
bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie,
wyrok sobie spożywa i pije". Jeśli ktoś ma świadomość
grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien
przystąpić do sakramentu pojednania.
Wobec wielkości tego sakramentu chrześcijanin może jedynie powtórzyć z pokorą i płomienną wiarą słowa
setnika (Por. Mt 8, 8.: – "Panie, nie jestem godzien, abyś
przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie
uzdrowiona dusza moja"). W liturgii św. Jana Chryzostoma wierni modlą się w tym samym duchu
Synu Boży pozwól mi dzisiaj uczestniczyć w Twojej
uczcie mistycznej. Nie zdradzę tajemnicy wobec Twych
nieprzyjaciół ani nie dam Ci pocałunku Judasza, ale wołam do Ciebie słowami łotra na krzyżu: Wspomnij o
mnie, Panie, w Twoim Królestwie.
Aby przygotować się odpowiednio na przyjęcie sakramentu Eucharystii, wierni zachowają ustanowiony
przez Kościół post. postawa zewnętrzna (gesty, ubranie)
powinna być wyrazem szacunku, powagi i radości tej
chwili, w której Chrystus staje się naszym gościem.
Zgodnie z tym, co oznacza Eucharystia, jest rzeczą
właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię, gdy uczestniczą we Mszy
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Rachel Arandońa
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Sarah Arrizon
Bea Halphide
Andrzejek &Michael Ashline Todd Hill
Avalon Asgari
Tot Hoang
Anna Bagnowska
Dick Hoffman
Wiesława Barr
Patricia Hoffman
Jamie Barrett
Jackie Hoyt
Lois Barta
Andrzej Hulisz
Pilar Bascope
Jadwiga Inglis
Barbara Berger
Leonard Jakubas
Ronald Brozchinsky
Zofia Janczur
Maureen Broschinsky
Ania Karwan
Susan Brunasso
Julie & Larry Klementowski
Charlotte Frances
Lottie Koziel
Edward Cacho
Josephie Kudlo
Dora Carrillo
Anent L.
Jean Carter
Mary Laning
Lilia Cerkaska
Danuta Łabuś
Bernadine Dateno
Dr. James Larson
Phil Davis
Amber Matrauga
Adam Dolewski
Anthony Martinez
Joe Doud
Antoinette Martinez
Danuta Drzymuchowski
Gail Morganti
Mieczysław Dutkowski
Jarosław Musiał
Edmund F. Dzwigalski
Irene Nielsen

Monica Nava
Gloria Norton
Jerry Nicassio
Andrzej Niedojadło
Jarrod Pavlak
Mirosława Pawelczak
Anthony Palermo
Elaine Quan
Benito Ramirez
Jerry Ramirez
Robert Rosecrans
Henryk Ruchel
Pat Rune
Tim Ryan
Veronica Sequi
Debra Shewman
Maria Sowa
Jean Speakman
Matt Starbuck
Adrianne Swinford
Teresa Turek
Unborn Children
Lauren Vairo
Charlene Web
Bernadette Westphal
Patricia Yochum
Janina&Henryk Żelażewscy
Bogusia Zientek

świętej. "Zaleca się usilnie ów doskonalszy sposób
uczestniczenia we Mszy świętej, który polega na tym, że
po Komunii kapłana wierni przyjmują Ciało Pańskie z tej
samej ofiary" (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum
Concilium, 55).
Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia w
niedziele i święta w Boskiej liturgii i do przyjmowania
Eucharystii przynajmniej raz w roku, jeśli to jest możliwe
w Okresie Wielkanocnym . po przygotowaniu się przez
sakrament pojednania. Ale Kościół gorąco zaleca jednak
wiernym przyjmowanie Najświętszej Eucharystii w niedziele i dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet codziennie.
Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa w każdej
z obu postaci Komunia przyjmowana tylko pod postacią
chleba pozwala otrzymać cały owoc łaski Eucharystii. Ze
względów duszpasterskich ten sposób przyjmowania Komunii świętej ustalił się powszechnie w obrządku łacińskim. "Ze względu na wymowę znaku Komunia święta
nabiera pełniejszego wyrazu, gdy jest przyjmowana pod
obiema postaciami. W tej bowiem formie ukazuje się w
doskonalszym świetle znak Uczty eucharystycznej". Jest
to forma zwyczajna przyjmowania Komunii w obrządkach wschodnich.
Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w
naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny
w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała
Chrystusa Zmartwychwstałego, "ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym" (Sobór Watykański II, dekret
Presbyterorum ordinis, 5). podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy
zostanie nam udzielony jako Wiatyk.
— Katechizm Kościoła Katolickiego
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Sat 5/15 4:00 pm +Diane Barajas from Victoria Victoria
Sun 5/16 9:00 am +David Marec from Lee Burchfield on 1st anniversary of
passing
10:30 am +Zofia Kopydłowska i +Zofia Kuś z okazji przypadających
imienin od Grażyny
+Mateusz i +Jerzy Kupsik od rodziny
O zdrowie i podziękowanie za dar życia z prośbą o
nieustępującą opiekę Najświętszej Maryi Panny
za Wiktorię Zacharek
Adam Mika w 28 rocznicę urodzin
od rodziców i rodzeństwa
Zofia Mikos w 90 rocznicę urodzin
od siostry Jadwigi z rodziną
O powrót do zdrowia Jadwigi Najsiak
od rodziny Kozłowskich
+Andrzej Kadłupka i jego +siostry od rodziny Dutkowskich
12:30 pm FIRST COMMUNION / PIERWSZA KOMUNIA
O Boże błogosławieństwo dla dzieci które po raz pierwszy
przyjmą Komunię Świętą

I AM ALWAYS WITH YOU
I am always in your heart; not only
when you receive Me in Holy Communion,
but always (Diary, 575).
Know, My daughter, that you caused
Me more sorrow by not uniting yourself
with Me in Holy Communion than you did
by that small transgression (Diary, 612).
*Diary passages with bolded words are Jesus speaking
Diary of St. Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Thethmar
Tuesday:
Saint John I, pope and martyr
Wednesday:
St. Celestine
Thursday:
Saint Bernardine of Siena, priest
Friday:
Saint Christopher Magallanes, martyr
Saturday:
Saint Rita of Cascia
A VOCATION VIEW:
Jesus commissions us to go into the whole
world and proclaim the good news. What do
you need to carry out this mission? Ask for
that Grace. DIVINE WORD
MISSIONARIES- SISTERS SERVANTS
OF THE HOLY SPIRIT 800-553-3321

THANK YOU/DZIĘKUJĘ FOR YOUR GENEROSITY
First
Second

05/08 & 05/09/2021 $ 5,129.00
$ 525.00
We also would like to thank everyone who has donated online!
Director:
Fr. Zbigniew Frąszczak, SVD
Deacon:
Dn. Jim Merle
Secretary: Iwona Zajkowska-Kubat
Office Hours:
Wednesday - 10:00 am - 5:00 pm
Saturday - 11:00 am - 6:00 pm
Sunday - 9:30 am - 2:00 pm
Baptisms, Marriages, Funerals by appointment.

MAJ MIESIACEM MARYJNYM
W każdą niedzielę maja po Mszy Św. o godz.
10:30, według polskiej majowej tradycji, będziemy odmawiać Litanie Loretańską do Najświętszej Marii Panny.
W niedzielę 30 maja zakończymy uroczystym
Nabożeństwem Majowym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
O JANIE PAWLE II NA DZIEŃ URODZIN
- 18 MAJA
Zanosimy modlitwy do Boga dziękując
Mu za wyniesienie Go na ołtarze Kościoła 27 kwietnia 2014 r. Poznaliśmy
Ojca Świętego Jana Pawła II jako Dobrego Pasterza, który przez ponad 26
lat przewodził Kościołowi Bożemu na
ziemi. To Papież Pielgrzym, bo był
właściwie wszędzie na globie ziemskim. Odwiedzał ludy i narody, biednych, zniewolonych, ale także bogatych
- tych wszystkich, którzy potrzebowali
Jego słowa, które pouczało, napominało, które było słowem głosiciela Ewangelii.
Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczynając swój pontyfikat w październiku 1978 r. tymi słowami zaapelował
do ludzkości: "Nie lękajcie się. Musicie czuć się wolni i
bezpieczni, bo jest z nami Chrystus nasz Bóg i Ojciec. A
jeśli mamy Ojca, nie możemy się bać!"
W tej myśli streszcza się przesłanie Jana Pawła II do
wszystkich chrześcijan.
Jan Paweł II mówił do nas i za nas, mówił jasno i
otwarcie. Do końca był ze swoim narodem. Pamiętamy,
jak mówił, że najbardziej potrzeba nam ludzi prawego
sumienia. Był Papieżem, który budził naszą świadomość
narodową, patriotyczną, chrześcijańską, który pobudzał
polską kulturę. Pozostawia wielką naukę i przykład. Zostawia siebie dla Kościoła, a także dla Polski, dla nas
wszystkich, dla całego świata.
Ze spuścizny tego wielkiego Papieża powinien narodzić się nowy człowiek, który będzie żył tym wszystkim,
co z miłości do Boga i do niego osobiście zostało mu zaproponowane przez Jana Pawła II.
Ks. Ireneusz Skubiś, "Niedziela"
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