
ADMINISTRATOR (PROBOSZCZ) 

- Ks. Adam Piekarzewski - fr.adam@mail.com 
 

RADA PARAFIALNA 

PRZEWODNICZĄCY - Joseph Bednarz 

SEKRETARZ - Harriett Zawistowski 

SKARBNIK - Georgianna LaFranchise 

SEKRETARZ FINANSOWY - Edwin Koski 
 

RADA PARAFIALNA  

spotyka się normalnie w każdy drugi wtorek miesiąca.  

 

PROBOSZCZ EMERYT  

- Ks. Henryk Smolinski - henryksmoct@juno.com 

ORGANIZACJA PARAFII 

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 

POGRZEB:   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.  

SAKRAMENTY 

Św. JANA CHRZCICIELA 
POLSKI NARODOWY KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
23 Golway Street, Manchester, CT 06042 
Oficjalna strona: www.saintjohnspncc.com 
Facebook: John the Baptist, Manchester CT 
Telefon: 860-643-5906  
 

ADMINISTRATOR - Ks. Adam Piekarzewski 

MSZE ŚWIĘTE 

• 9.00 am  
- po angielsku (in English) 

• 11.00 am  
- po polsku (in Polish) 

INTENCJE  
MSZALNE 

Jeśli chciałbyś zamówić Mszę 
Świętą w konkretnej intencji, 
zapraszamy do Biura Parafial-
nego lub do zakrystii w Koście-
le, przed lub po Eucharystii.  

Msze Święte odprawiamy za 
zmarłych oraz w specjalnych 
intencjach za żywych. Możesz 
zamówić intencję na wybraną 
przez siebie niedzielę - zosta-
nie ona umieszczona w biule-
tynie parafialnym. 

Zachęcamy do zamawiania 
intencji z okazji urodzin, rocz-
nic, lub w specjalnych  osobi-
stych (rodzinnych) potrze-
bach. 

 

WITAMY W NASZEJ WSPÓLNOCIE! 

Parafia Św. Jana Chrzciciela, Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, już 

prawie od 90 lat jest integralną częścią wspólnoty miasta Manchester, wycho-

dząc naprzeciw duchowym potrzebom, najpierw polskich imigrantów, a obec-

nie wszystkich mieszkańców Stanu Connecticut. 

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 Eucha-

rystii… Ponadto Katolicy wiedzą o tym, że oprócz niedzielnej Eucharystii, mu-

szą ciągle rozwijać swoje życie duchowe. Codzienna modlitwa, częste przystę-

powanie do sakramentów, praktyki pobożności, czytanie Pisma Świętego, 

nieustanna formacja chrześcijańska oraz aktywne działanie dobroczynne to 

cegiełki składające się na to, co oznacza bycie CHRZEŚCIJANINEM-

KATOLIKIEM. 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 kon-

takt. 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 

Grudzień 2, 2018 
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I Niedziela Adwentu 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

Za naszą parafię, by roz-

poczynający się Adwent 

był czasem duchowego 

odrodzenia.  

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For a quick recovery 

from illness and return 

to our community for  

Fr. Henry Smolinski 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - NIEBIOSA ROSĘ 

 
1. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, 

Sprawiedliwego wylejcie chmury: 

O, wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie, 

I grzechów naszych zapomnij, już Panie. 

 

2. Niebiosa, rosę spuście nam z góry, 

Sprawiedliwego wylejcie chmury. 

Grzech nas oszpecił w nędznej postaci, 

Stoim przed Tobą, jakby trędowaci. 

 

3. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, 

Sprawiedliwego wylejcie chmury. 

O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany, 

I ześlij Tego, co ma być zesłany. 

 

4. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, 

Sprawiedliwego wylejcie, chmury. 

Pociesz się, ludu, pociesz w tej niedoli, 

Już się przybliża kres twojej niewoli. 

 

5. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, 

Sprawiedliwego wylejcie, chmury. 

Roztwórz się, ziemio, i z łona Twojego, 

Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego. 
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12/4 (Tuesday) Fr. Adam is going to participate in all-day clergy conference at the  

 Cathedral in Manchester, NH, titled: “Boundaries and ethical conduct (sexual 

 ethics)”  

12/8 (Saturday) Second Pierogi workshop at 10 am. in the church hall. Come and 

 join us! If you cannot stay for the full workshop, please come for any amount of 

 time you can spare. We want to prepare and freeze as many pierogies as we 

 can for our CHRISTMAS BASKET TEACUP AUCTION & PIEROGI SALE which we’ll 

 hold on Dec 15, 2018 (10am—2pm). 

 At the same time we’d like to thank all those who joined our yesterday’s Pierogi 

 workshop! We hope you’ll join us also next Saturday! Thank you very much! 

 God bless you! 

12/22 (Saturday) ALL DAY ADORATION of the Blessed Sacrament. This is our commu-

 nity commitment proposed as a spiritual preparation for Christmas. Feel free to 

 choose your hour of “being with the  

 Lord”! Put your name in one of the  

 available slots on the list which is in 

 the back of the church. 

• CHRISTMAS BASKET TEACUP AUCTION & 

PIEROGI SALE. Please, keep bringing some 

items for our Christmas baskets - consider 

only NEW or BARELY USED goods. You can 

bring your items to the church hall on 

Sunday or to the rectory any time you 

wish… Thank you for your generosity! 

(Take a look at the list of items proposed 

by Mrs. Bednarz) 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Spróbuję całym sobą wejść w scenerię opisanych przez Jezusa 

czasów ostatecznych (ww. 25-28). Zwrócę uwagę na każdy 

szczegół opisu. Jakie uczucia wywołuje on w moim sercu? W 

osobistej rozmowie z Jezusem powiem Mu o moich odczu-

ciach. 

Jezus przypomina mi o oczekiwaniu na Jego ostateczne przyj-

ście. Co myślę o moim spotkaniu z Jezusem w dniu Jego przyj-

ścia? Czy chciałbym, aby Jezus zastał mnie takiego, jakim je-

stem dzisiaj? Co mnie raduje, a co niepokoi? 

Jezus przestrzega przed grzechami, które obciążają serce i od-

ciągają od oczekiwania na Jego przyjście. Jakie odczucia budzą 

się we mnie, gdy słyszę słowa Jezusa: „Uważajcie na sie-

bie...” (ww. 34-35)? 

Jakie obciążenia najbardziej zniewalają i niepokoją moje ser-

ce? Wypowiem je przed Jezusem. Nad czym chciałbym szcze-

gólnie czuwać w okresie Adwentu? Zawierzę moje dobre pra-

gnienia Jezusowi. 

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (w. 36). Pomyślę, że 

Jezus kieruje to wezwanie do mnie osobiście. Co mogę Mu 

powiedzieć o mojej codziennej modlitwie? Zapytam siebie o 

wierność modlitwie osobistej. 

Wpatrując się w Jezusa, który uwrażliwia mnie na czuwanie i 

modlitwę, wyznam Mu szczerze to, co najbardziej odciąga 

mnie od czuwania i modlitwy. Co to jest? Czy chciałbym z tym 

zerwać? Będę usilnie prosił Jezusa o pomoc w pokonywaniu 

moich słabości. 

W serdecznej rozmowie z Jezusem ponowię moje pragnienie 

codziennego spotykania się z Nim na osobistej modlitwie. Bę-

dę powtarzał: „Pragnę Cię, Jezu, całym sercem!”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 

Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

Bracia: 

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech 
spotęguje miłość waszą nawzajem do 
siebie i do wszystkich, jaką i my mamy 
dla was; aby serca wasze utwierdzone 
zostały w nienagannej świętości wobec 
Boga, ojca naszego, na przyjście Pana 
naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego 
świętymi. 

 

 

Na koniec, bracia, prosimy was i napomi-
namy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co 
od nas przejęliście o sposobie postępo-
wania i podobania się Bogu – jak już 
zresztą postępujecie – stawajcie się co-
raz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie 
nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  JR 33, 14-16 

CZYTANIE 2                 1 TES 3, 12 – 4, 2 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 

Tak mówi Pan: 

«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyśl-

ną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izra-

elskiemu i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę 

Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie 

wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. 

 

 

 

 

 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a 

Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś 

jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą 

sprawiedliwością».    

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 25 
„Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.” 
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EWANGELIA                               ŁK 21, 25-28. 34-36 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych 

wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wy-

darzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą 

Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać 

zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i 

trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on 

bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, 

co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 

Oto słowo Pańskie.    Chwała Tobie, Chryste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 OFIAROWANIE - CÓŻ CI JEZU DAMY 

1. Cóż Ci, Jezu, damy  Ref. Panie nasz, króluj nam,    2. W serca Twego ranie, 

Za Twych łask strumienie? Boże nasz, króluj nam.     O serc naszych Królu, 

Z serca Ci składamy  Poprzez wieczny czas     Pokój i wytrwanie, 

Korne dziękczynienie.  Króluj, Jezu, nam.     Ukojenie w bólu.  
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PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - BĄDŹŻE POZDROWIONA 
1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,               

W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!       

 

Ref.:   Witaj, Jezu, Synu Maryi,                               

      Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!!    

 

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!  

Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. 

3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży!  

Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! 

4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie!  

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!  

5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico!  

Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico! 

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie!  

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - ARCHANIOŁ BOŻY 

 1. Archanioł Boży Gabryjel, Posłan do Panny Maryjej,      

 Z majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo k’Niej: 

 Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.        

 

2. Panna się wielce zdumiała Z poselstwa, które słyszała; 

 Pokorniuchno się skłoniła, Jako Panna świątobliwa; 

Zasmuciła się z tej mowy, Nic nie rzekła Aniołowi. 

       

3. Ale poseł z wysokości, Napełnion Boskiej mądrości, 

Rzekł Jej: „Nie bój się, Maryja, Najszczęśliwszaś, Panno miła; 

Znalazłaś łaskę u Pana, Oto poczniesz Jego Syna”. 


