
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 23, 2018 



2 

IV Niedziela Adwentu 
TODAY’S MASS  

INTENTION 
9 am 

In memory of the  

OPALACH, KIRO,  

VALLERA, SIMPSON,  

COOPE,  

GRISEL & JOHNSON  

families 

(req. by Maureen O. 

Johnson) 

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. 

 

 

NIE ODMAWIA SIĘ „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI” 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

11 am 

Za rodzinę  

PIEKARZEWSKICH 

(req. by the Dziura’s fa-

mily) 

7 

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. 

12/25 (Tuesday) Solemnity - Nativity of our Lord. The Holy Mass  will be celebrated  

 at 3 pm. 

12/29 (Saturday) Solemnity - Holy Family. 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 issues. If you suffer physically or  spiritually come to experience 

 the healing  power of Jesus! INVITE YOUR FRIENDS! 

12/30 (Sunday) Solemnity - Humble Shepherds. The second collection will be held for 

 the Seminary of our Church in Scranton, PA. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Maryja spieszy odwiedzić Elżbietę (w. 39). Popatrzę na radość 

Maryi niosącej Jezusa pod sercem. Droga była długa i męcząca, 

zwłaszcza dla kobiety brzemiennej. Wzbudzę w sobie pragnie-

nie towarzyszenia Jej w drodze do Elżbiety. 

Jakie odczucia budzą się we mnie podczas wspólnej drogi z 

Maryją? O czym chciałbym z Nią porozmawiać? Co mogę po-

wiedzieć o mojej osobistej miłości do Matki Bożej? 

Poproszę Maryję będącą w drodze, aby wyprosiła mi łaskę głę-

bokiej więzi z Jezusem, takiej, jaką sama przeżywała. 

Będę kontemplował radość spotkania Maryi z Elżbietą (ww. 41

-44). Poproszę o głębokie odczucie tęsknoty Maryi i Elżbiety, 

oczekujących na spełnienie się obietnicy Pana. 

Spróbuję rozmawiać z Maryją i Elżbietą o bliskich narodzinach 

Jezusa. Czy jest we mnie tęsknota za Bogiem? Czy moje co-

dzienne sprawy nie osłabiają moich duchowych pragnień i mo-

jej tęsknoty za Bogiem? 

Poproszę Ducha Świętego, aby wypełnił mnie miłością jak Ma-

ryję i Elżbietę i pozwolił mi razem z nimi współodczuwać bli-

skość narodzin Jezusa. 

Elżbieta nazywa Maryję „błogosławioną”, ponieważ uwierzyła 

Bogu i Jego obietnicy (w. 45). W serdecznej modlitwie popro-

szę Maryję, aby nauczyła mnie tęsknić za Jezusem pośród co-

dziennych zajęć. Będę powtarzał w sercu: „Maryjo, naucz mnie 

tęsknić za Jezusem i żyć dla Niego”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Bracia: 

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: 
«ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi 
utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za 
grzech nie podobały się Tobie. Wtedy 
rzekłem: oto idę – w zwoju księgi napisa-
no o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Bo-
że». 

 

 

Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopa-
leń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie po-
dobały się Tobie», choć składane są 
zgodnie z Prawem. Następnie powie-
dział: «oto idę, aby spełnić wolę Twoją». 
Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. 
Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy 
przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na 
zawsze. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  MI 5, 1-4A 

CZYTANIE 2                 HBR 10, 5-10 

Czytanie z Księgi proroka Micheasza. 

Tak mówi Pan: 

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś 

wśród plemion judzkich! z ciebie wyjdzie dla 

mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a 

pochodzenie Jego od początku, od dni wiecz-

ności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kie-

dy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta 

braci Jego powróci do synów Izraela. 

 

 

 

 

 

Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, w 

majestacie imienia Pana, Boga swego. osiądą 

wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po 

krańce ziemi. a on będzie pokojem.  

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 80 
„Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.” 
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EWANGELIA                               ŁK 1, 39-45 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 

ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch 

Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona je-

steś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że 

Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia 

zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosła-

wiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». 

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 - 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 - 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”. 


