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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 eternal rest of

III Niedziela Adwentu (GAUDETE)
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.

JANE KONOPACKI
(req. by Diane Makles)

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.

NIE ODMAWIA SIĘ „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI”

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA
12/16 We’d like to express our sincere gratitude to all who contributed with their
time, money, talents and prayers to the CHRISTMAS BASKET TEACUP AUC
TION & PIEROGI SALE which took place yesterday in our church hall. It was a
very successful event and great opportunity to invite new people to the
Church! Thank you very much: Joseph & Maria Bednarz, Maureen Johnson,
Georgie LaFranchise, Nancy McHugh, Magda Piekarzewska & Diane Makles!
God bless you!
12/16 We’d like to appreciate the work of Magda Piekarzewska who prepared the
nativity scene in our church this year. Thank you very much for your time and
talents!
12/22 (Saturday) ALL DAY ADORATION of the Blessed Sacrament. This is our community commitment proposed as a spiritual preparation for Christmas. Feel free to
choose your hour of “being with the Lord”! The list is still in the back of the
church waiting for your NAME! You can choose a second slot for an hour
already taken by somebody else…
9-10

Joseph Bednarz

DZISIEJSZA
INTENCJA
MSZALNA
11 am

10-11

Maria Bednarz

11-12

Jacqueline Girouard

12-1

Fr. Henry Smolinski

1-2

Fr. Mike Aparo

2-3

Magda Piekarzewska

Za naszą parafię, by

3-4

The Dziura’s family

Fr. Adam Piekarzewski

okres Adwentu był czasem duchowego odrodzenia.
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12/24 (Monday) Vigil of the Nativity. The Holy Eucharist (Shepherds’ Mass) will be
celebrated at 10 pm. If you’d like to participate and yet you cannot drive after
dark, we have some volunteers who can drive you to the church and then back
home (please, contact Joe Bednarz). Right after the Mass we’ll share the
Opłatek in the church hall followed by the mulled wine with crackers&cheese.
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ
Spróbuję wejść w tłum ludzi słuchających Jana nad Jordanem.
Pomyślę, że słowa Jana są kierowane bezpośrednio do mnie
(ww. 10-14). Czy odczuwam potrzebę nawrócenia?
Wyobrażę sobie Jana: jego twarz, oczy, spróbuję usłyszeć jego
gwałtowny głos. Będę słuchał uważnie jego stanowczych upomnień (ww. 14-18). Co czuję w sercu? Opowiem o tym Jezusowi.

CZYTANIE 1

SO 3, 14-17

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny
okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na
ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już
bała się złego.

Czy potrafi ę dostrzec w sobie „pszenicę dobra” i „plewy zła”.
Za jakie dobro pragnę najbardziej podziękować Jezusowi? Za
co pragnę Go przeprosić? Czy jest we mnie prawdziwe pragnienie zmiany życia?

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój
się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan,
twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który
zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

Spróbuję odważnie zapytać: „Cóż więc mam czynić?” (w. 10).
Jan zwraca uwagę, że nawrócenie domaga się konkretnych
decyzji i czynów. Jakie zadanie pragnę podjąć na okres Adwentu, czasu oczekiwania na przyjście Jezusa?
Jan podkreśla, że nawrócenie jest łaską. Trzeba całym sercem
prosić o nią Jezusa. On przychodzi do mnie, aby mocą Ducha
Świętego przemienić moje serce (w. 16).
Zbliżę się do Jezusa. Wtulę się w Jego ramiona i będę słuchał
poruszeń mego serca. Co pomaga mi trwać blisko Niego, a co
niepokoi moje serce?
Poproszę o oczyszczenie serca i mocne pragnienie zmiany życia. Postaram się zaplanować w najbliższym czasie dzień spowiedzi świętej. Z wiarą będę powtarzał: „Pragnę Twego słowa,
które oczyszcza”.

PSALM RESPONSORYJNY

IZ 12

„Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.”

CZYTANIE 2

FLP 4, 4-7

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia:

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz
powtarzam: radujcie się! Niech będzie
znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

O nic się już nie martwcie, ale w każdej
sprawie wasze prośby przedstawiajcie
Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. a pokój Boży, który przewyższa
wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki!
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EWANGELIA

ŁK 3, 10-18

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność,
niech tak samo czyni».
Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy
czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono».
Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla
oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

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.

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

PIEŚŃ DO DUCHA ŚWIĘTEGO

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. 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.

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

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - PANIE, DOBRY JAK CHLEB

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię.
Przyjdź w Swojej mocy i sile, radością napełnij mnie.
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PIEŚŃ NA OFIAROWANIE - CÓŻ CI JEZU DAMY

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”.
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