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RADA PARAFIALNA
spotyka się normalnie w każdy drugi wtorek miesiąca.

MSZE ŚWIĘTE

PROBOSZCZ EMERYT
- Ks. Henryk Smolinski - henryksmoct@juno.com

•

- 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
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.

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

•

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 our deceased parishioners, pastors of St.
John’s and our beloved
relatives presented on
remembrance cards
(wypominki).

XXXI Niedziela Okresu Zwykłego
PIEŚŃ NA WEJŚCIE - KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE

11/4

1. Kiedy ranne wstają zorze
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki:
Bądź pochwalon, Boże wielki!

Today after 9 am. Mass we move to our cemetery to have a short prayer
service and blessing of the graves. Please, take care of those who have no car
or don’t know the way to the cemetery.

11/4

Big “thank you” to everybody who attended yesterday’s Pierogi workshop in
our church hall. We have prepared and freezed many trays of pierogies and
now we are ready for our PIEROGI SALE which we’ll hold on this coming
Saturday.

2. A człowiek, który bez miary
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił
A czemuż by Cię nie chwalił?
3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na Niebie
I szukam Go wkoło siebie.

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

DZISIEJSZA
INTENCJA
MSZALNA
11 am
Za zmarłych parafian,
duszpasterzy parafii i
naszych bliskich zmarłych ofiarowanych w tegorocznych wypominkach.
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA

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.

11/10 Next Saturday Pierogi Sale! From 11 am until sold out… Please take some
flyers about this event and invite your friends and neighbors to come and sup
port our church with the purchase...
•

We have still free Sundays in November without any Mass intention! This is a
great opportunity for you to have a Mass celebrated in the intention of your deceased family members and friends. You can ask for the Mass in two ways: stop by
the sacristy in the Church before/after Sunday mass or take one of the envelopes
from the back of our Church, fill it and return it to Fr. Adam.

•

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 parishioners
and guests.
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ
Jestem zaproszony, aby w świetle Ewangelii zbadać, co jest
najważniejszą wartością mojego życia. Zbliżę się do Jezusa i w
serdecznej rozmowie zapytam Go o to, co powinno być pierwsze w moim życiu?
Pierwsze jest: „Słuchaj...” (w. 29). Mój duchowy poziom w dużej mierze zależy od zdolności słuchania Boga, który przenika
mnie i zna najlepiej moje drogi życia. Wezwanie „Słuchaj”
przypomina mi, że Bóg nieustannie do mnie mówi i odkrywa
przede mną swoją wolę.
Czy jestem przekonany, że Bóg do mnie codziennie przemawia? Czy słyszę, jak mówi do mnie osobiście? Czy szukam na co
dzień momentów wyciszenia i skupienia?
Jezus przypomina mi, że Bóg jest dla mnie Panem jedynym (w.
29). Czy mógłbym w tej chwili wyznać Mu: „Jesteś jedynym
Panem mojego życia”? Czy nie ukrywam w swoim sercu bożków, z czczenia których nie chcę zrezygnować?

Istnieje tylko jeden sposób miłowania Boga – całym sobą. On
chce całego mojego serca, całej duszy, całego umysłu i całej
życiowej mocy (w. 30). Jakie przeżycia wywołuje we mnie radykalny ton wypowiedzi Jezusa?
Zapytam siebie szczerze: Czy chcę kochać Boga tak, jak mówi
Jezus: w sposób całkowity i bezwarunkowy? Czy nie ulegam
połowiczności i kompromisom? Co najbardziej osłabia moją
miłość do Boga? Powiem o tym Jezusowi.

Moja miłość do siebie i bliźniego sprawdza dojrzałość mojej
miłości do Boga (w. 31). Relację z Bogiem mogę budować tylko
we trójkę: ja – bliźni – Bóg. Co jest mi najtrudniej pokochać w
sobie i w innych?
Powiem Jezusowi o osobach, których nie potrafi ę zaakceptować. Kto to jest? Poproszę Go, aby uzdrowił trudne relacje w
mojej rodzinie i wspólnocie.
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CZYTANIE 1
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu:
«Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja
tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego,
byś długo mógł żyć.

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby
ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i
miód.

PSALM RESPONSORYJNY

PWT 6, 2-6
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem –
Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną
w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję».

Oto Słowo Boże.

Bogu niech będą dzięki!

PS 18

„Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.”

CZYTANIE 2
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy
życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki,
ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy
przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż
żyje, aby się wstawiać za nimi.
Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego,
oddzielonego od grzeszników, wywyższone-

HBR 7, 23-28
go ponad niebiosa, takiego, który nie jest
zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś
przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na
wieki.

Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki!
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EWANGELIA

MK 12, 28B-34

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą
mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

PIEŚŃ NA OFIAROWANIE - 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.
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.
PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - PANIE DOBRY JAK CHLEB

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.

PIEŚŃ NA WYJŚCIE—BARKA

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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2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca Słów Bożych prawdą.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą I czyste serce.

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu I samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią I słowem życia.
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