
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 

Styczeń 6, 2018 
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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

11 am 

Za rodziny naszej parafii, 

które w tym roku przyj-

mują kolędę, by dobry 

Bóg błogosławił im każ-

dego dnia potrzebnymi 

łaskami.  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

9 am 

In memory of 

RANDALL ERICKSON 

(req. by Marguerite 

Hensley) 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - MĘDRCY ŚWIATA 
 

Mędrcy świata, monarchowie, 

gdzie śpiesznie dążycie? 

Powiedzcież nam Trzej Królowie, 

chcecie widzieć Dziecię? 

Ono w żłobie nie ma tronu, 

i berła nie dzierży, 

a proroctwo jego zgonu, 

już się w świecie szerzy. 

 

Mędrcy świata, złość okrutna, 

Dziecię prześladuje, 

wieść okropna, wieść to smutna, 

Herod spiski knuje. 

Nic monarchów nie odstrasza, 

do Betlejem spieszą, 

gwiazda zbawcę im ogłasza, 

nadzieją się cieszą.  

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 

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

 incense & chalk. Holy water & chalk are available to take home. Using the 

 blessed chalk mark the lintel of your front door (or front porch step) as follows: 

 C + M + B + 2019. Three letters remind us traditionally the names of the three 

 Magi: Caspar, Melchior and Balthazar as well as the latin blessing: “Christus 

 Mansionem Benedicat” (May Christ bless this house). 

1/12 (Saturday) Pierogi workshop at 10 am. in the church hall. Come and join us! 

 If you cannot stay for the full workshop, please come for any amount of time 

 you can spare. We want to prepare and freeze as many pierogies as we can for 

 our PIEROGI SALE which we’ll hold on Jan 19, 2019 (10am—2pm). 

1/20 (Sunday) ANNUAL PARISH MEETING in the Church after 9.00am Mass. We kind

 ly ask all parishioners to be present at this very important Parish Meeting. 

 There won’t be a Mass at 11.00am. 

• Pastoral Home Visit. Traditionally, in this period of the year, the priest is available 

to visit your house for prayer & blessing. The list with available dates is exposed in 

the back of the Church. If you wish such a visit, please, feel free to choose your pre-

ferred day & hour. 

• 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 



 

Przyłączę się do Mędrców ze Wschodu, którzy ryzykują trudną  

podróż w nieznane strony, aby odnaleźć nowo narodzonego  

Króla. Będę podziwiał ich pragnienie spotkania z Jezusem,  

którego jeszcze nie znają. Pytają o Jezusa... (ww. 1-2). 

Przypomnę sobie sytuacje, kiedy budziły się we mnie silne  

pragnienia poznania i spotkania Jezusa. Jak na nie odpowiada-

łem? Co mogę powiedzieć o moim szukaniu Jezusa? 

Mędrcy odnajdują Jezusa, ponieważ wytrwale idą za prowa-

dzącą ich gwiazdą. Rozeznają znak dany im z nieba (ww. 2.10).  

Czy w swoim życiu dostrzegam jakieś szczególne znaki Bożego  

działania? 

Jakie znaki łaski dostrzegłem w ostatnim czasie? Czy rozeznaję  

je na modlitwie, w kierownictwie duchowym? W jaki sposób 

na nie odpowiadam? 

Zwrócę uwagę na przerażenie Heroda. Niepokoi go wiadomość 

o Jezusie. Lęk przeszkadza mu odczytać znaki i słowa Mędr-

ców. Jezusa postrzega jako zagrożenie. Chce się Go pozbyć  

(ww. 3-9). 

Będę prosił Boga, aby ustrzegł mnie od „grzechu Heroda”, od  

niepokoju serca i od lęku, który może zamykać mnie na Jezu-

sa.  Jakie lęki i niepokoje chciałbym Mu najbardziej oddać? 

Stanę pośród Mędrców, którzy znaleźli Jezusa. Zwrócę uwagę  

na ich radość. Będę podziwiał ich wiarę: w bezbronnym nie-

mowlęciu odnalezionym w stajni rozpoznają Zbawiciela świata  

(w. 11). 

Będę w sercu powtarzał prostą modlitwę Jezusową: „Jezu,  

naucz mnie dostrzegać Cię w prostej codzienności”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-

stoła do Efezjan. 

Bracia: 

Słyszeliście przecież o udzieleniu przez 
Boga łaski danej mi dla was, że mianowi-
cie przez objawienie oznajmiona mi zo-
stała ta tajemnica. Nie była ona oznaj-
miona synom ludzkim w poprzednich 
pokoleniach, tak jak teraz została obja-
wiona przez ducha świętym Jego aposto-
łom i prorokom, to znaczy, że poganie  

 

 

 

już są współdziedzicami i współczłonka-
mi Ciała, i współuczestnikami obietnicy 
w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  IZ 60, 1-6 

CZYTANIE 2                 EF 3, 2-3A. 5-6 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe 

światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. 

Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok 

spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Je-

go chwała jawi się nad tobą. 

I pójdą narody do twojego światła, królowie 

do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem do-

koła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do 

ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na 

rękach niesione są twe córki. 

 

 

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a 

serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie 

napłyną bogactwa zamorskie, zasoby naro-

dów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość 

wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. 

Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto 

i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć 

Pana.    

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 72 
„Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.” 
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EWANGELIA                               MT 2, 1-12 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 

Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? 

Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszyst-

kich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci 

mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, 

Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albo-

wiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». 

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas 

ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie 

starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu 

pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i za-

trzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się urado-

wali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali 

Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z po-

wrotem do swojego kraju. 

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 - 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… 
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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. z bólu drży. 

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - 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.  


