
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 

Listopad 18, 2018 
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XXXIII Niedziela Okresu Zwykłego 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

Msza dziękczynna za 

wszystkie Boże łaski ze-

słane na każdego z nas w 

tym roku! 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For eternal rest of  

EUGENE ERICKSON 

(req. by Marguerite 

Hensley). 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU 

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.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE 

 

1. Kiedy ranne wstają zorze 

Tobie ziemia, Tobie morze, 

Tobie śpiewa żywioł wszelki: 

Bądź pochwalon, Boże wielki! 
 

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.  
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11/18 HAPPY THANKSGIVING! We wish all our parishioners and guests the gift of faith 

 and the blessing of hope this coming Thanksgiving Day & always! 

11/24 Next Saturday: Healing Prayer Service at 3 pm. This is a powerful church  

 service of bringing God’s healing power into the lives of those who are suffering 

 from illness, physical disabilities, grief, fear, and mental or spiritual health is

 sues. If you suffer physically or  spiritually come to experience the healing  

 power of Jesus! INVITE YOUR FRIENDS! 

11/25 Next Sunday: Solemnity of Christ the King! The last Sunday (and the last week) 

 of the liturgical year. 

• In December we plan to have CHRISTMAS RAFFLE and CHRISTMAS BAZAAR. 

Would you like to offer something we can use for these events to raise some funds 

for our parish?! Please, 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! 

• We have still free the last Sunday of 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 enve-

lopes from the back of our Church, fill it and return it to Fr. Adam. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Jezus objawia mi prawdę o końcu świata. Poproszę Go na 

wstępie medytacji o głębokie przeżycie prawdy o Jego osta-

tecznym przyjściu. Jest to fakt, który niechybnie nastąpi. 

Popatrzę na moją codzienność: na zajęcia, które wykonuję, 

sprawy, którymi się przejmuję, troski, cierpienia... To wszystko 

kiedyś się skończy. Liczyć się będzie tylko wieczność. Jak często 

o tym myślę? Czy mam zdrowy dystans do moich codziennych 

spraw? 

Wyobrażę sobie scenę końca świata, którą opisuje Jezus (ww. 

24-27). Będę kontemplował Syna Bożego, który pośród spada-

jących gwiazd i wstrząsów nieba przychodzi w obłokach z mo-

cą i chwałą. Zobaczę, jak wysyła aniołów, aby zebrali Jego wy-

branych z wszystkich stron świata. 

Zwrócę uwagę na przeżycia, jakie wywołuje we mnie to wyda-

rzenie. Jakie uczucia przeważają: oczekiwania, radości, poko-

ju? A może niepewność i lęk? Jezus przywołuje dla mnie tę 

scenę, aby pokazać wieczną wartość mojego życia. 

Będę prosił mojego Anioła Stróża, aby trwał przy mnie w ostat-

niej chwili mojego ziemskiego życia; aby przyszedł po mnie, 

kiedy Jezus wysyłać będzie aniołów po swoich wybranych. Od-

nowię pragnienie zażyłej więzi modlitewnej z moim Aniołem 

Stróżem. 

Tylko Ojciec wie, kiedy nastąpi przyjście Jego Syna (w. 32). Zo-

stawił mi słowo Jezusa, które nie przemija. Trwanie w Jego 

słowie pomoże mi odczytać znaki nadchodzącego końca i przy-

gotować się na przyjście Jezusa (ww. 28-32). 

W żarliwej modlitwie zwrócę się do Ojca, aby pomógł mi żyć 

słowem przychodzącego Jezusa. Będę Go prosił, aby posyłał mi 

codziennie dobrego anioła i budził we mnie pokój i radość 

oczekiwania na przyjście Pana. Będę wyznawał Mu z miłością: 

„Poza Tobą nie ma dla mnie dobra” (Ps 16, 2). 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Każdy kapłan Starego Testamentu staje co-

dziennie do wykonywania swej służby i wiele 

razy składa te same ofiary, które żadną miarą 

nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, 

złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grze-

chy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tyl-

ko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóż-

kiem pod Jego stopy».  

 

 

 

 

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki 

tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich 

odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi 

potrzeba ofiary za grzechy.   

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  DN 12, 1-3 

CZYTANIE 2                    HBR 10, 11-14. 18 

Czytanie z Księgi proroka Daniela. 

W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, 

który jest opiekunem dzieci twojego narodu. 

Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, 

odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. 

W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: 

ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. 

Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: 

jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, 

ku wiecznej odrazie. 

 

 

 

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, 

którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak 

gwiazdy na wieki i na zawsze.   

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 16 
„Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.” 
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EWANGELIA                               MK 13, 24-32 

Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiaz-

dy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. 

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwa-

łą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od 

krańca ziemi po kraniec nieba”. 

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i 

wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, 

wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Nie-

bo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt 

nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec». 

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 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.  
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PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - JEZUSA UKRYTEGO 

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, Tu mu ciągle "Hosanna" śpiewa anielski chór, 

Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. A ta cześć nieustanna To dla nas, wiernych, wzór. 

On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu.  Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są. 

Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą. 

Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,  On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy. 

Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.  

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI 

1. Pobłogosław Jezu Drogi 

Tym, co serce Twe kochają 

Niechaj skarb ten cenny, drogi 

Na wiek wieków posiadają. 

 

2. Za Twe łaski dziękujemy, 

Które serce Twoje dało; 

W dani dusze Ci niesiemy, 

By nas serce Twe kochało. 

 

 

 

 

3. Trzykroć święte serce Boga, 

Tobie śpiewa niebo całe, 

Ciebie wielbi Matka droga, 

Tobie lud Twój składa chwałę. 

 

4. Nie opuszczaj nas, o Panie! 

Odpuść grzesznym liczne winy, 

Daj nam w serce Twego ranie 

Błogosławieństw zdrój jedyny. 


