
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 30, 2018 
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UROCZYSTOŚĆ POKORNYCH PASTERZY 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - BÓG SIĘ RODZI 

Bóg się rodzi, moc truchleje, 

Pan niebiosów obnażony; 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 

Ma granice nieskończony. 

Wzgardzony okryty chwałą, 

Śmiertelny Król nad wiekami; 

A Słowo Ciałem się stało 

i mieszkało między nami 
 

Cóż masz niebo nad ziemiany? 

Bóg porzucił szczęście twoje 

Wszedł między lud ukochany, 

Dzieląc z nim trudy i znoje; 

Nie mało cierpiał, nie mało, 

Żeśmy byli winni sami, 

A Słowo Ciałem się stało 

I mieszkało między nami.  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

11 am 

Za rodziny naszej parafii, 

by Nowonarodzony bło-

gosławił im każdego dnia 

nowego roku 2019.  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

9 am 

In memory of 

TONY MALAVÉ 

(req. by Jacqueline  

Girouard) 

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. 7 

12/30 THANK YOU to everyone who volunteered at this Christmas time in our 

 church. Special thanks to Joseph, Maria & Robert Bednarz, Nancy McHugh, 

 Georgie LaFranchise for cleaning and decorating our church and the church hall 

 before Christmas Eve; thank you to Magda Piekarzewska & Maria Bednarz for 

 preparing the snacks and sweets for our Shepherds’ Mass on Dec 24; thank you 

 to Mr. Neal Narkon who volunteered as an organist on Dec 25. 

1/6 (Sunday) SOLEMNITY - Epiphany of our Lord. During the Mass we will bless the 

 water, incense, charcoal & chalk. Holy water, incense and chalk will be available 

 to take home after the Mass. 

• We would like to remind you about the possibility to offer a Holy Mass in your own, 

particular intention. You can do it 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 to Fr. Adam. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Ewangelista Łukasz szczegółowo opisuje scenę spotkania anio-

ła z pasterzami. Otrzymują oni wiadomość, że nowo narodzo-

ne Dziecię to sam Mesjasz. Ale scena pokłonu pasterzy obecna 

jest nie tylko w Łukaszowej Ewangelii. Któż z nas nie zna pięk-

nej kolędy „Anioł pasterzom mówił” czy „Przybieżeli do Betle-

jem pasterze”. Zalęknieni pasterze spieszą więc, zostawiając 

wszystko, podążając za słowami anioła. Anioł wybrał ich bo 

czuwali przy stadzie, nie spali. To znak także dla nas, obserwa-

torów cudu wigilijnej nocy. Mamy czuwać, aby nie przespać 

najważniejszych chwil w swoim życiu...  

Kiedy pastuszkowie dotarli na miejsce, nieśmiało uchylają 

drzwi ubogiej stajenki, św. Józef, któremu udziela się radosna 

atmosfera, zaprasza ich gestem do środka ubogiej stajenki. 

Wskazuje na nowo narodzone Dziecię. Nie tylko przepiękna 

Maria wpatruje się w swojego Syna. Z zaciekawieniem małemu 

chłopcu przyglądają się wół i osioł. Od Niego zaś, bohatera ca-

łej sceny, bije nieziemskie światło – światło nadziei dla całego 

świata...  

Wedle różnych, mniej lub bardziej wiarygodnych opowieści, 

pasterze czym tylko mogą dzielą się z ubogą Dzieciną, ofiaro-

wując pożywienie, owieczki, a nawet płótno na pieluszki... 

Podekscytowani radosną nowiną otrzymaną od aniołów zosta-

wiają swoje trzody i pędzą do groty Narodzenia. Na jednym z 

XVII-wiecznych francuskich obrazów, ukazującym bożonaro-

dzeniową scenę widać płonącą świecę, którą trzyma w rękach 

Józef. Kiedy uważniej przyjrzymy się scenie, zauważymy, że św. 

Józef świecę tę przysłania swoją dłonią. Ale przez to nie robi 

się bardziej ciemno... Kiedy bowiem spojrzymy w dół, na śpią-

ce słodko Dziecię, zobaczymy, że to właśnie Ono jest całym 

źródłem światła tej niezwykłej nocy...   
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu św. Pawła do Tytusa. 

Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zba-
wiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze 
względu na sprawiedliwe uczynki, jakie 
spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego 
zbawił nas przez obmycie odradzające i 
odnawiające w Duchu Świętym, którego 
wylał na nas obficie przez Jezusa Chry-
stusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, 
usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w 
nadziei dziedzicami życia wiecznego.  

 

 

 

 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  IZ 62:11-12 

CZYTANIE 2                 TT 3:4-7 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Oto co Pan obwieszcza  

wszystkim krańcom ziemi:  

«Mówcie do Córy Syjońskiej:  

Oto twój Zbawca przychodzi.  

Oto Jego nagroda z Nim idzie  

i zapłata Jego przed Nim.  

Nazywać ich będą "Ludem Świętym",  

"Odkupionymi przez Pana".  

A tobie dadzą miano: "Poszukiwane",  

"Miasto nie opuszczone"».    

 

 

 

 

 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY            
„Niebo i ziemia niechaj się radują.” 
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EWANGELIA                               ŁK 2, 15-20 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: 

«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 

Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je 

ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy 

to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała 

wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysła-

wiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.  

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 - ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ 

1) Anioł pasterzom mówił:     2) Chcąc się dowiedzieć tego  

„Chrystus się wam narodził.”    poselstwa wesołego, 

W Betlejem, nie bardzo podłym mieście.  bieżeli do Betlejem skwapliwie.  

Narodził się w ubóstwie,    Znależli dziecię w żłobie, 

Pan wszego stworzenia.     Maryję z Józefem.  

 

3) Taki Pan chwały wielkiej,     4) O dziwne narodzenie,  

uniżyl się Wysoki,      nigdy niewysławione!  

pałacu kosztownego żadnego     Poczęła Panna Syna w czystości,  

nie miał zbudowanego      porodziła w całości  

Pan wszego stworzenia.     Panieństwa swojego.  
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PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - LULAJŻE JEZUNIU 

1) Lulajże Jezuniu, moja Perełko,           2) Zamknijże znużone płaczem powieczki, 

Lulaj ulubione me Pieścidełko.            Utulże zemdlone łkaniem usteczki. 

 Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj    Lulajże, Jezuniu... 

 A ty go matulu w płaczu utulaj  /x2 

 

3) Lulajże, prześliczna oczom Gwiazdeczko. 

Lulaj najśliczniejsze świata Słoneczko. 

 Lulajże, Jezuniu… 

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM 

Przybieżeli do Betlejem pasterze,  

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.  

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,  

A pokój na ziemi.  

 

Oddawali swe ukłony w pokorze  

Tobie z serca ochotnego, o Boże!  

Chwała na wysokości...  

 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,  

Których oni nie słyszeli, jak żywi.  

Chwała na wysokości...   


