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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.

TODAY’S MASS
INTENTION
9 am
In memory of
BRONAC KONOPACKI
(req. by Diane Makles)

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO
PIEŚŃ NA WEJŚCIE - WŚRÓD NOCNEJ CISZY
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Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

(Sunday) SOLEMNITY - Baptism of our Lord. This Sunday marks the conclusion
of the Christmas Season and the beginning of Ordinary Time in the Church
calendar.

1/19

(Saturday) Pierogi workshop & PIEROGI SALE 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. If you cannot come, please support us in
purchasing ingredients.

1/20

(Sunday) ANNUAL PARISH MEETING in the Church hall after 9.00am Mass. We
kindly ask all parishioners to be present at this very important Parish Meeting.
There won’t be a Mass at 11.00am.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

TODAY’S MASS
INTENTION
11 am
O pokój wieczny dla

zmarłego tragicznie
BENA NORMANA
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA

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.

•

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 preferred day & hour.

•

We would like to remind you about the possibility to offer a Holy Mass in your own,
particular intention. Take one of the envelopes from the back of the Church, write
down your intention and return it to Fr. Adam.

In memory of Phyllis Plocharczyk who left us to be with our
Lord just before Christmas. Phyllis was a lifelong parishioner of
St. John’s and served faithfully on the Parish Committee as well
as joining in on many of our Parish activities and functions. I can still
recall her sitting in the very last pew every Sunday and the first person to greet
you as you entered Saint John’s. She was always helping my “find the page” in the Sunday Missal! Phyllis left the area to reside in a healthcare facility a few years ago. Friends of
Phyllis can send a memorial contribution in her memory to St John’s.
Joe Bednarz, Chairman
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ
Stanę pośród tłumu nad Jordanem i będę obserwował napięcie ludu oczekującego na spotkanie z Mesjaszem. W ich sercach snują się różne myśli (w. 15).
Jaki jest mój obraz Boga? Spróbuję w swojej wyobraźni namalować portret Boga. Jaki jest: bliski, obcy, ciepły, surowy? Czy
jest to twarz dobrego Ojca, czy raczej groźnego Sędziego?
Będę kontemplował Jezusa, który nierozpoznany i skromny
stoi pośród tłumu słuchającego Jana. Czeka w kolejce na
chrzest z wody i modli się (w. 21).
W chrzcie świętym Jezus stał się moim Bratem. Bóg Ojciec
przez Ducha Świętego zjednoczył mnie z Nim i całym Jego życiem? Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem?
Jaki tytuł Jezusa jest najbliższy mojemu sercu: Brat? Przyjaciel?
Pan?
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (w.
22). Te słowa Ojciec kieruje do Jezusa, mojego Brata, i do
mnie.
Co czuję, gdy Ojciec zwraca się do mnie w ten sposób? Czy
rzeczywiście czuję się umiłowanym dzieckiem Ojca? Co blokuje
lub osłabia we mnie to poczucie? Spróbuję porozmawiać serdecznie z moim Ojcem.
Zbliżę się do Jezusa z uczuciem głębokiej wdzięczności. Uwielbię Go za dar chrztu świętego, a także za moich rodziców i
chrzestnych. Poproszę Go o głębokie przekonanie i radość, że
jestem Jego umiłowanym, w którym ma upodobanie. W klimacie rozważania wyznam „Credo”. Zatrzymam się przez chwilę
nad prawdą wiary, która najbardziej mnie porusza.
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CZYTANIE 1
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi
wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem
i wołajcie do niego, że czas jego służby się
skończył, że nieprawość jego odpokutowana,
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za
wszystkie swe grzechy».
Głos się rozlega: «drogę Panu przygotujcie na
pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec
dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą;
równiną niechaj się staną urwiska, a strome
zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska obja-

IZ 40, 1-5. 9-11
wi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta
Pańskie to powiedziały».
Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej
nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z
mocą i ramię Jego dzierży władzę. oto Jego
nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę,
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi
na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

PS 104

„Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.”

CZYTANIE 2

TT 2, 11-14; 3, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa.

Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela
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 Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w
nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy
wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie
żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego
Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa,
który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić
lud wybrany sobie na własność, gorliwy w
spełnianiu dobrych uczynków.

Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki!
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EWANGELIA

ŁK 3, 15-16.21-22

PIEŚŃ NA OFIAROWANIE - BÓG SIĘ RODZI

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy 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».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

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.

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - JEZUSA UKRYTEGO

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu.
Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.

2. Tu mu ciągle "Hosanna" śpiewa anielski chór,
A ta cześć nieustanna To dla nas, wiernych, wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są.
Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy.
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

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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Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem
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