
                Solemnity of Corpus Christi - Sunday May 29, 2016 

“Receive what you are, become what you receive, for this is the Body of Christ. Happy are 

we who are called to this banquet.” 

The mystery of the Eucharistic is as much the transformation of the community as it is the awesome 

experience of the transformation of the bread and wine into the Body and Blood of Jesus Christ.  

It is this marvelous transformation that changes us and makes the presence so real throughout the 

world. It is not limited to the marvelous mystery of the transubstantiation as celebrated in our 

catholic doctrines.  This total transformation is the power that keeps faithful catholic communities 

alive.  We are all changed, and we are never the same after we participate in the transformation. 

I find the whole experience of Eucharist to be so powerful.  As we gather, all from our separate 

homes and worlds, we re-form the Body of Christ.  We together praise our God and hear his holy 

Word. We together hear the story of salvation, and hear the Good News proclaimed.  We together 

reflect on the Word, and let it touch our lives today. 

We are the body of Christ. This is proclaimed in the scriptures, and in the teaching of the Church. 

As we celebrate today the Eucharist which is the Body of Christ, let us all be transformed, open 

our hearts to the power of the Spirit and become what we are called to be. The dignity we offer the 

tabernacle and sacred reverence we give to the consecrated host and sacred cup are also due to 

each other, the body of Christ.  Through this sacrament we are united with our God and one 

another.  God has great things in store for us.  His power for us is found in us, in his Body of 

Christ. 

Please pray for health of the sick: Bette Kuretich, Gloria Bednar, Kristyna Kałwa, Barbara 

Tyburska, Jeffry Leonard, and Grace Mudrock. 

 

Collection from Last Weekend: May 22, 2016:   $1,806.00.  Thank you for your generosity. 

Mass Schedule: 

Sat May 28th 5:00 PM  + Francis Figiel 

Sun. May 29th 9:00 AM For Parishioners 

10:30 AM Zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Zofii Drozdowskiej, zam. Córka 

Mon. May 30th  NO MASS 

Tues. May 31st 7:30 A.M.  For God’s blessings for the Family 

Wed. June 1st 7:30 A.M. Special Intention 

Thurs. June 2nd 7:30 A.M. For the health and God’s blessings for the Turpin Family 

Fri. June 3rd 7:30 A.M.  For the health of Barbara 

Sat. June 4th 5:00 P.M. + Piotr Jandura  1st Anniversary req. By Family 

Sun.  June 5th  9:00 A.M.  Margaret Welschko, req Slovak Catholic Sokols Assembly 24 

10:30 A.M. O zdrowie Beaty, Tadeusza, Ireny, Anny i Dawida Mikołajczyk oraz Jadwigi 

Mrzewińskiej  
 

 



 

             Uroczystość Bożego Ciała – 29 Maja 2016 
 

Boże Ciało na tle ponad dwutysięcznej historii Kościoła Katolickiego to stosunkowo "młode" 

święto. W Polsce obchodzone jest od 1320 roku. Szczególnie ważnym momentem tego święta są 

procesje. Boże Ciało to najprościej ujmując, uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu.  

Wierni w czwartek, zawsze 60 dni po Wielkanocy, szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i 

Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Święto zawdzięczamy 

błogosławionej Juliannie z Cornillon (1193-1258), opatce z klasztoru augustianek w Mont 

Cornillon koło Liége we Francji, która ujrzała jasną tarczę z widoczną ciemną plamą. Pod 

wpływem tego widzenia miejscowy biskup Robert zarządził świętowanie uroczystości Ciała i 

Krwi Chrystusa dla diecezji Liége.  

Powiernik i spowiednik Julianny, archidiakon Liége, Jacques Pantaleon z Troyes, późniejszy 

papież Urban IV, bullą "Transiturus" w roku 1264 ustanowił to święto dla całego Kościoła. Co 

istotne na papieską decyzję wpłynął także cud związany z Eucharystią we włoskiej miejscowości 

Bolsena, gdzie w 1263 roku hostia w rękach wątpiącego księdza zaczęła krwawić. Korporał (obrus 

pod kielich), na który wówczas spadły krople krwi, przechowywany jest do dziś w katedrze w 

pobliskim Orvieto. 

W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto biskup Nankier w diecezji krakowskiej w 

1320 roku. W naszym kraju, ale także w niektórych częściach Włoch czy Ameryki Łacińskiej 

obchody świętą wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja 

zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z 

Ewangelii związanej tematycznie z Eucharystią. 

Dlaczego temu świętu towarzyszy procesja? W drugiej połowie XIII wieku, podczas procesji 

niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem, nawiązując w ten sposób do zwyczaju zabierania w 

podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.  

W XV wieku procesje eucharystyczne urządzano w Niemczech, gdzie łączono je z modlitwą 

błagalną o odwrócenie nieszczęść i dobrą pogodę, w Anglii, Francji, północnych Włoszech i w 

Polsce, od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji traktowano 

jako publiczne wyznanie wiary i tak jest do dziś.  

Taca z ostatniego weekendu:  21/22 maja:  $ 1,806.00.  Dziękujemy za hojność. 
 

 

       

 


