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MSZE ŚWIĘTE
•

CHRZEST:

osobiste zgłoszenie w biurze parafialnym

MAŁŻEŃSTWO:

zgłoszenie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu

SPOWIEDŹ:

osobiste zgłoszenie do ks. Adama

WIZYTA CHOREGO: osobiste zgłoszenie do ks. Adama
rodzina powinna skontaktować się z ks. Adamem

Jeśli masz członka rodziny lub przyjaciela w szpitalu lub chorego w domu,
który życzyłby sobie wizyty księdza (spowiedź, komunia św., namaszczenie
chorych) zgłoś to do ks. Adama w celu ustalenia terminu wizyty.

Dołącz do nas, gdy uwielbiamy Pana! Od ponad dwóch tysięcy lat niedzielna
Eucharystia była w samym sercu życia i działania chrześcijańskiego Kościoła.
Nie ma niczego, co mogłoby zastąpić Ofiarę Mszy Świętej! Wszystko, czym
jesteśmy i wszystko, co robimy ma swoje źródło i swoje dopełnienie w Eucharystii… Ponadto Katolicy wiedzą o tym, że oprócz niedzielnej Eucharystii, muszą ciągle rozwijać swoje życie duchowe. Codzienna modlitwa, częste przystępowanie do sakramentów, praktyki pobożności, czytanie Pisma Świętego,
nieustanna formacja chrześcijańska oraz aktywne działanie dobroczynne to
cegiełki składające się na to, co oznacza bycie CHRZEŚCIJANINEMKATOLIKIEM. To wszystko znajdziesz w naszej parafii i dlatego zapraszamy Cię
do udziału w naszej wędrówce wiary...
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące parafii, prosimy o kontakt. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura parafialnego lub do rozmowy
z jednym z naszych Księży lub świeckich członków Kościoła po niedzielnej
Mszy Świętej.
Jeszcze raz serdecznie witamy w naszej wspólnocie!

Ks. Adam Piekarzewski
Administrator

9.00 am
- po angielsku (in English)

WITAMY W NASZEJ WSPÓLNOCIE!
Parafia Św. Jana Chrzciciela, Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, już
prawie od 90 lat jest integralną częścią wspólnoty miasta Manchester, wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom, najpierw polskich imigrantów, a obecnie wszystkich mieszkańców Stanu Connecticut.

SAKRAMENTY

POGRZEB:

Św. JANA CHRZCICIELA

•

11.00 am
- po polsku (in Polish)

INTENCJE
MSZALNE
Jeśli chciałbyś zamówić Mszę
Świętą w konkretnej intencji,
zapraszamy do Biura Parafialnego lub do zakrystii w Kościele, przed lub po Eucharystii.
Msze Święte odprawiamy za
zmarłych oraz w specjalnych
intencjach za żywych. Możesz
zamówić intencję na wybraną
przez siebie niedzielę - zostanie ona umieszczona w biuletynie parafialnym.
Zachęcamy do zamawiania
intencji z okazji urodzin, rocznic, lub w specjalnych osobistych (rodzinnych) potrzebach.

DZISIEJSZA
INTENCJA
MSZALNA
9 am
For the PNU of America we ask God’s blessing

XXV Niedziela Okresu Zwykłego

9/23

Today the PNCC celebrates Spojnia Sunday - let us always remember to
support the efforts of our sister organization as the PNU continues to support
the members, clergy and parishes of the PNCC.

9/23

Today we hold special collection for the victims of Hurricane Florence. This is
an idea of our Bp. Paul to make a donation from all the churches of the diocese
to our brothers and sisters in need.

9/29

Next Saturday - Feast of St. Michael, Archangel. Holy Mass in our church at
6.00 pm. All parishoners, friends and guests are very welcome!

9/30

Fr. Adam and Mr. Joseph Bednarz are going to participate in the XXV General
Synod of our Church in Belleville, IL. Please, pray that the Synod will bear the
fruit God desires for His Holy Church. The Masses at St. John (9am, 11am) will
be cele brated by Fr. Henry Smolinski.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - POD TWĄ OBRONĘ

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
I broń od zguby, gdy zagraża cios.

for all the members of
the organisation.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

•

Celebrating 100% PNU Families - This year’s Spojnia Sunday contest will celebrate
our 100% PNU families and ligns to the PNCC 2018 Future Direction “Year of the
Family.”
Send us a family photo where everyone in the picture is a PNU member. It can be
any combination of your family and extended family, but the photo must contain
two or more people and PNU members only. Social membership counts as PNU
membership.
Provide the full names for everyone shown in the photo and mail the photo to:
Kathy Nemkovich, 37 Winthrop St., Fall River, MA 02721, or email to kathynemkovich@gmail.com . Deadline to receive photos is November 1, 2018. All photos
will be entered into a drawing to win $250 and may be used in future PNU materials. The drawing will be held in December at the PNU Board meeting.

•

If you have any suggestions or improvements for our Sunday Bulletin, do not hesitate to contact Fr. Adam. We’d like to have our bulletin friendly to the parishoners
and guests.

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

DZISIEJSZA
INTENCJA
MSZALNA
11 am
O zbawienie wieczne dla
śp. Tadeusza Mieczysława Dziura (Msza Gregoriańska, dzień 7)

2

Chwała na wysokości Bogu
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący.
Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty.
Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.
Amen.
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ
Przysłucham się rozmowie Jezusa z uczniami. Uprzedza ich, że
będzie cierpiał, że zostanie zabity, a potem zmartwychwstanie.
Zobaczę zaskoczenie i zakłopotanie na twarzy apostołów. Nie
rozumieli mowy Jezusa i z lęku ją przemilczeli (ww. 30-32).
Przywołam z historii życia trudne doświadczenia, zranienia
doznane od ludzi, których sensu do dzisiaj nie rozumiem. Czy
potrafi ę o tym rozmawiać z Jezusem? Czy są takie trudne tematy w moim życiu, których boję się z Nim poruszać? Jeśli tak
– to dlaczego?
Zwrócę uwagę na wielki kontrast między słowami Jezusa, który
mówi o swoim poniżeniu, a zachowaniem uczniów, którzy kłócą się o to, kto z nich jest największy (ww. 31.34).
Popatrzę na siebie i moje dotychczasowe kroczenie za Jezusem. Czy potrafiłem dla Niego ryzykować poniżenie, niepopularność i odrzucenie? Czy nie ma we mnie tendencji do szukania siebie i wywyższania kosztem innych? Jakich postaw wstydzę się przed Jezusem najbardziej? Powiem Mu o tym.
Jezus wyjaśnia mi, na czym polega droga do prawdziwej wielkości w życiu: stać się ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich
(w. 35). Jakie przeżycia wywołuje we mnie ta wypowiedź Jezusa?
Wejdę w konkretne sytuacje mojego życia. Czy potrafi ę wyobrazić sobie siebie jako ostatniego i usługującego w znanych mi
zajęciach i pośród osób, z którymi żyję na co dzień? Co budzi
we mnie największy opór? Czy są takie prace i posługi, których
się wstydzę, osoby, z którymi nie chciałbym żyć i pracować w
jednej wspólnocie?
Będę kontemplował Jezusa, który obejmuje ramionami małe
dziecko (ww. 36-37). Będę Go błagał, aby pomógł mi kształtować w sobie prostotę, pokorę i pełną uległość wobec Jego woli. Rzucę się w Jego ramiona, modląc się Psalmem 131.

6

CZYTANIE 1

MDR 2, 12. 17-20

Czytanie z Księgi Mądrości

przeciwników.

Bezbożni mówili:

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać
jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną,
bo – jak mówił – będzie ocalony».

«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo
nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu
działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności.

Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki!

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa,
wybadajmy, co będzie przy jego zgonie.
Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym,
Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk

PSALM RESPONSORYJNY

PS 54 (53), 3-4. 5. 6 I 8

„Bóg podtrzymuje całe moje życie.”

CZYTANIE 2
Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła.

JK 3, 16 – 4, 3
dzy wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach
waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie
osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a
nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo
się źle modlicie, starając się jedynie o
zaspokojenie swych żądz.

Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu,
tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede
wszystkim czysta, dalej – skłonna do
zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od
względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś
sprawiedliwości sieją w pokoju ci, któOto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!
rzy zaprowadzają pokój.

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie mię-
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EWANGELIA

MK 9, 30-37

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w
ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak
nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście
w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z
nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je
przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w
imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który
Mnie posłał».

PIEŚŃ NA OFIAROWANIE

1. Cóż Ci, Jezu, damy
Za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy
Korne dziękczynienie.

Ref. Panie nasz, króluj nam,
Boże nasz, króluj nam.
Poprzez wieczny czas
Króluj, Jezu, nam.

2. W serca Twego ranie,
O serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie,
Ukojenie w bólu.

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ

Ref. Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
PIEŚŃ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię.
Przyjdź w Swojej mocy i sile, radością napełnij mnie.
2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest.
3. Przyjdź jako źródło pustyni mocą Swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już.
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PIEŚŃ NA WYJŚCIE

1. Pobłogosław Jezu Drogi
Tym, co serce Twe kochają
Niechaj skarb ten cenny, drogi
Na wiek wieków posiadają.

3. Trzykroć święte serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

2. Za Twe łaski dziękujemy,
Które serce Twoje dało;
W dani dusze Ci niesiemy,
By nas serce Twe kochało.

4. Nie opuszczaj nas, o Panie!
Odpuść grzesznym liczne winy,
Daj nam w serce Twego ranie
Błogosławieństw zdrój jedyny.
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