
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 9, 2018 
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II Niedziela Adwentu 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

Za naszą parafię, by 

okres Adwentu był cza-

sem duchowego odro-

dzenia.  

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For eternal rest of  

BARBARA GUSTAFSON 

12-25-40 - 12-13-13 

(req. by Aunt Georgie 

LaFranchise) 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - 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”. 
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12/9 Big THANK YOU to all those who joined our yesterday’s Pierogi workshop! We 

 have prepared many trays of Pierogies for our PIEROGI SALE which we’ll hold on  

 Dec 15 (10am—2pm)! Thank you very much! God bless you! 

12/9 CHRISTMAS WAFERS and CHRISTMAS HAY available in the church vestibule 

 (at the entrance door). Thank you for the donations you make! 

12/15  (Saturday) CHRISTMAS BASKET TEACUP AUCTION & PIEROGI SALE. Please, 

 keep bringing some items for our Christmas baskets - consider only NEW or 

 BARELY USED goods. During this coming week you can bring your items to the 

 rectory any time you wish… Thank you for your generosity! (Take a look at the 

 list of items proposed by Mrs. Bednarz) 

12/22 (Saturday) ALL DAY ADORATION of the Blessed Sacrament. This is our commu-

 nity commitment proposed as a spiritual preparation for Christmas. Feel free to 

 choose your hour of “being with the  Lord”! Put your name in one of the   

 available slots on the list which is in the back of the church. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Zauważę, że Bóg kieruje słowo do Jana w trudnym czasie i oko-

licznościach. Jest to czas ucisku i niewoli (ww. 1-2). Pomyślę o 

mojej codzienności. Czy wierzę, że Bóg kieruje swe słowo także 

do mnie w codziennych wydarzeniach? Co mogę powiedzieć o 

mojej postawie wyciszenia i słuchania? 

Zauważę, że Bóg skierował słowo do Jana na pustyni (w. 2). 

Czy na co dzień szukam pustyni (cisza, modlitwa osobista, dni 

skupienia, rekolekcje)? Co najbardziej zakłóca mi ciszę i pokój 

serca? 

Jan wzywa ludzi do nawrócenia (w 4-6). Czy jest we mnie pra-

gnienie i chęć nawrócenia? Co mogę powiedzieć o moich co-

dziennych rachunkach sumienia i o korzystaniu z Sakramentu 

Pokuty? 

Jan wzywa mnie do „wyprostowania” ścieżek życia. Szczerze 

porozmawiam z Jezusem o tych zakamarkach mojego życia, 

które są wykrzywione zakłamaniem i porośnięte grzechem. 

Propozycja ćwiczenia: Spróbuję narysować moją drogę do Je-

zusa (historia życia). Zaznaczę na niej daty i wydarzenia, które 

były dla mnie okazją do radości oraz te, kiedy dominował we 

mnie smutek. 

Jak wygląda moja droga dzisiaj? Narysuję ją: opiszę wszystkie 

najbardziej kręte, wyboiste, naznaczone grzechem i potrzebu-

jące wyprostowania drogi. 

Będę wołał do Ducha Świętego o silne pragnienie i wolę ze-

rwania z grzechem: „Uwolnij mnie od grzechu, który zniewala 

mnie najbardziej”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 

Pawła Apostoła do Filipian. 

Bracia: 

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością 
zanoszę prośbę za was wszystkich – z 
powodu waszego udziału w szerzeniu 
Ewangelii od pierwszego dnia aż do 
chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że 
Ten, który zapoczątkował w was dobre 
dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa 
Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świad-
kiem, jak gorąco tęsknię za wami wszyst-

kimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. 

A modlę się o to, by miłość wasza dosko-
naliła się coraz bardziej i bardziej w głęb-
szym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla 
oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści 
i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napeł-
nieni plonem sprawiedliwości, który 
przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na 
chwałę i cześć Boga. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  BA 5, 1-9 

CZYTANIE 2                 FLP 1, 4-6. 8-11 

Czytanie z Księgi proroka Barucha. 

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia 

swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, 

dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się 

w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od 

Boga, włóż na głowę swą koronę chwały 

Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać 

wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod 

niebem. imię twe u Boga na wieki będzie na-

zwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała po-

bożności». Podnieś się, Jeruzalem! Stań na 

miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz 

twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego 

od wschodu słońca aż do zachodu, rozrado-

wane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od cie-

bie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przy-

prowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na 

tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg 

zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, 

doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bez-

piecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. 

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocie-

niać będą Izraela. Z radością bowiem popro-

wadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z 

właściwą sobie sprawiedliwością i miłosier-

dziem.   

Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 126 
„Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.” 
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EWANGELIA                               ŁK 3, 1-6 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestni-

kiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Liza-

niasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zosta-

ło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia 

grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pu-

styni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wy-

pełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste 

drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». 

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 - BĄDŹŻE POZDROWIONA 
1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,               

W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!       

 

Ref.:   Witaj, Jezu, Synu Maryi,                               

      Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!!    

 

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!  

Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. 

 

3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży!  

Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! 

 

4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie!  

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!  

 

 

5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico!  

Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico! 

 

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie!  

Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. 

 

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - NIEBIOSA ROSĘ 

1. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,   3. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, 

Sprawiedliwego wylejcie chmury:   Sprawiedliwego wylejcie chmury. 

O, wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie,  O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany, 

I grzechów naszych zapomnij, już Panie.   I ześlij Tego, co ma być zesłany. 

 

2. Niebiosa, rosę spuście nam z góry,   4. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, 

Sprawiedliwego wylejcie chmury.   Sprawiedliwego wylejcie, chmury. 

Grzech nas oszpecił w nędznej postaci,   Pociesz się, ludu, pociesz w tej niedoli, 

Stoim przed Tobą, jakby trędowaci.   Już się przybliża kres twojej niewoli. 

 

 


