UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, 29 MAJA 2016

Refren Psalmu:
Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek

Rozważania Niedzielne

Zrozumieć wielką tajemnicę
Czynności,
jakie
wykonuje
Jezus
przed
rozmnożeniem chleba, wskazują na niezwykłość
tego cudu. Są to: spojrzenie w niebo, modlitwa
uwielbienia, łamanie chleba i podanie go uczniom.
Podobnie będzie w Wieczerniku (Łk 22, 19) i przy
stole w Emaus (Łk 24, 30). Bardzo ważnym gestem
Jezusa jest spojrzenie w niebo. Ono we właściwy
sposób pozwala rozpoznać, czym, a właściwie Kim
jest rozmnożony chleb. Izraelici, którzy niegdyś
karmili się manną z nieba, patrzyli jedynie w dół,
aby ją zebrać. Zebrani wokół Jezusa powinni wraz z
Nim wznosić oczy do nieba, aby zrozumieć tę
wielką tajemnicę. Chleb w Jego rękach od samego
początku ma wymiar eucharystyczny, a przyjęcie go
winno otworzyć oczy tym, którzy karmią się nim.
Chryste, Ty zaspokajasz wszelki mój głód.
Przychodzę do Ciebie i pozostaję przy Tobie, bo
wiem, że świadkiem dokonanego przez Ciebie cudu
będzie tylko ten, kto wiernie trwa z Tobą.

Your gift to God and our Parish
May 22, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 332

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w
Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu
przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste
Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku
chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć
stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i
zadomowiły się w Kościele katolickim.
Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego
kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na
Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest obecnie
w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, a w Kanadzie
przeniesiona jest na najbliższą niedzielę. Bezpośrednią
przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod
ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego
Ciała, początkowo dla diecezji Liege. Papież Bonifacy IX
polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała w całym
Kościele
Powszechnym.
Istotnym elementem uroczystości jest Procesja
Eucharystyczna. Procesje te wprowadzono nieco później
niż same święto (II połowa XIII w.). Odprawiano je z wielkim
przepychem. Niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem.
W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju
zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed
niebezpieczeństwami. W czasach reformacji traktowano je
jako publiczne wyznanie wiary.

THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST, MAY 29, 2016

Psalm Refrain:
You are a priest forever, according to the order of Melchizedek
Reflection .....
Today, the second Sunday after Pentecost,
we celebrate a second solemnity, which marks our
return to Ordinary Time. Today is the Solemnity of
the Most Holy Body and Blood of Christ. At one time,
this day was called Corpus Christi, Latin for “the Body
of Christ.” In the most recent revision of the liturgy,
the name for this day is expanded to be a more
complete reflection of our Eucharistic theology.
The feeding of the 5,000 is the only one of
Jesus' miracles to appear in all four Gospels. Luke
places it between Herod's question, “Who is this
about whom I hear such things?” and Peter's
response to Jesus' question about who he thought
Jesus was: “You are the Messiah of God.” In Luke
the feeding is not the result of Jesus' compassion for
the crowd but is instigated by the disciples. They
wanted Jesus to send the crowd away to town.
Instead Jesus tells the disciples to give them some
food on their own.
The passage is meant to remind us of two
feedings in the Old Testament: the feeding of the
Israelites in the desert and Elisha's feeding of 100
people with 20 loaves in 2 Kings 4:42-44. It is also
connected to the institution of the Eucharist. As in the
Last Supper accounts in Matthew, Mark, and Luke
and in Paul's account in 1 Corinthians 11:23-24,
Jesus takes bread, looks up to heaven, blesses the
bread, breaks it, and then gives it to the disciples. In
using this exact language, Luke is reminding his
readers that in this miracle Jesus is doing more than
feeding hungry people as God did for the Israelites
and the prophet Elisha did as well. The bread he
gives is his body, which he will continue to give as
often as the community breaks bread in
remembrance of him in the Eucharist.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc maj:
„O Boże błogosławieństwo dla Polski i narodu
polskiego”


















Working wonders for people in our homes and parishes...
In 2012, Nadia was brought to Street Haven’s emergency
shelter by the police. She was an immigrant from India and had
been locked in a garage by her husband and mother-in-law for
two years, rarely able to visit the two children. Upon her arrival
at Street Haven, nadia thrived. She slowly built trust with the
counselors, participated in household responsibilities, and loved
looking after the gardens. Her counselor set nadia up with a
lawyer and after a year of legal consultations, she received
custody of her two children. Street haven helped them find
housing and Nadia and her children now live in a beautiful, safe
home where they have started a new chapter in their lives.
Today is ShareLife Sunday – May 29, 2016
Thank you for your generosity. You can work wonders!





Sunday, May 29, 2016
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Władysławę i Zygmunta Stępień w 5 rocznicę śmierci – Od
córek z rodzinami
Za † Michała i Eleonorę Bugajskich i za Wandę Muskała – Od
córek i rodziny
Za † Józefę Dobrowolską w 3 rocznicę śmierci – Od siostry
Za † Stanisława Ferus – Od żony i syna
Monday, May 30, 2016
7:00 pm
Za † Zbigniewa Pytel w 1 rocznicę śmierci
Tuesday, May 31, 2016
7:00 pm - Wolna
Wednesday, June 1, 2016
7:00 pm
Za † Jerzego Bartnickiego – Od Marii Gulbinskiej
Thursday, June 2, 2016
7:00 pm - Wolna
Friday, June 3, 2016
7:00 pm
Za † Marka Suchowskiego w 6 rocznicę śmierci – Od żony Marii
Saturday, June 4, 2016
9:00 am
Za dzieci i młodzież o łaskę wiary – Od Rodziny Żywego
Różańca
Sunday, June 5, 2016
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Leokadię Krzyszkowski w 9 rocznicę śmierci – Od rodziny
Osieckich
Za † Danutę i Stefana Niezorawskich – Od brata Edwarda z
rodziną
Za † Wiktora Stojanowskiego – Od żony z rodziną
Za † Seweryna Andrzeja Borowskiego
Matrimonium – Catholic Marriage Preparation Course
June 17-18, 2016 (Friday 6 - 9:30 pm, Saturday 9 am – 4 pm)
Future dates- 2016: September 23-24; 2017: March 3-4, June
16-17, September 8-9
Location- St. Timothy’s Catholic Church, Orangeville
Call 519-923-0454 or e-mail matrimonium4@gmail.com to
register.

