
ADMINISTRATOR 

- Ks. Adam Piekarzewski - fr.adam@mail.com 
 

PROBOSZCZ EMERYT  

- Ks. Henryk Smolinski - henryksmoct@juno.com 
 

RADA PARAFIALNA 

PRZEWODNICZĄCY - Joseph Bednarz 

WICE-PRZEWODNICZĄCY - ??? 

SEKRETARZ - Harriett Zawistowski 

CO-SEKRETARZ - Roberta Dekker 

SKARBNIK - Georgianna LaFranchise 

SEKRETARZ FINANSOWY - Edwin Koski 
 

RADA PARAFIALNA  

spotyka się normalnie w każdą drugą niedzielę miesiąca.  

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.wordpress.com 
Facebook: St.John the Baptizer PNC Church in 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 

Wrzesień 2, 2018 
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Dwudziesta druga Niedziela Okresu Zwykłego 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

Za Polonię mieszkającą 

w Manchester i okolicy. 

O Boże błogosławień-

stwo dla każdej polskiej 

rodziny - szczególnie 

dzieci w rozpoczynają-

cym się roku szkolnym. 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For all the victims of the 

II World War. We rem-

ber especially Polish fa-

milies and American sol-

diers who suffered du-

ring that terrible time. 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - 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. 

 

 

 

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.

9/2 Today, as it is the first Sunday of the month, we have a Special Collection for the  

 Mission Fund. 

9/2 From this Sunday on we’re going to celebrate two Holy Masses on Sundays and 

 festive days - first, as usual 9 am Mass in English,  and the second Mass at  

 11 am  in Polish. 

9/5 Next Wednesday special Parish Committee meeting in the parish hall at 10 am. 

9/9 Next Sunday, September 9, Bishop Paul Sobiechowski is going to officially  

 appoint Fr. Adam as an administrator of our parish. The celebration of the Holy 

 Mass will take place in the church at 3 pm. THERE WILL BE NO MASS at 9 am! 

 The reception in the church hall will follow the ceremony. All parishoners  and 

 guests are very welcome! 

• We’re trying to reorganize our parish office at the rectory… If you would like to do-

nate any office supplies such as binders, folders, envelopes, pens, other office ba-

sics, please, bring them to Fr. Adam. 

• Thanks to Mr. Joseph Bednarz (Chairman of the Parish Committee) our parish has 

its own website already for several years: www.saintjohnspncc.com. Now, we’re 

trying to rebuild it to make it even more attractive and approachable. You can 

reach the new project here: www.saintjohnspncc.wordpress.com. If you have any 

suggestions about the new website or its content please let us know! 

• If you have any suggestions or improvements for our Sunday Bulletin, do not hesi-

tate to contact Fr. Adam. We’d like to have our bulletin friendly to the parishoners 

and guests. 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Ewangelista Marek przestrzega mnie przed chorą religijnością. 

Opisuje przywiązanie Żydów do szczegółowych przepisów reli-

gijnych (ww. 1-4). Prowadzi ono do formalizmu, spychając na 

drugi plan głębokie życie duchowe. 

Ujawniło się to w opisanym spotkaniu. Uczeni w Piśmie nie 

potrafi ą nawiązać głębszej relacji z Jezusem. Nie ma w nich 

radości i pokoju. Są zajęci egzekwowaniem przepisów i suro-

wym osądzaniem innych (w. 5). 

Postawa faryzeuszów pokazuje, że surowa i powierzchowna 

religijność prowadzić będzie do takiego samego traktowania 

innych. Co mogę powiedzieć o mojej religijności? Czy pomaga 

mi ona nawiązywać głęboką więź z Jezusem? 

Moja poprawność religijna nie zależy od ilości i precyzyjności 

wykonywanych praktyk i przepisów religijnych. Zewnętrzna 

poprawność ma swoją wartość tylko wtedy, gdy potwierdza 

moją rzetelność duchową i pomaga mi w rozwoju życia we-

wnętrznego. 

Popatrzę na moje codzienne praktyki religijne. Czy jestem im 

wierny? Czy szukam w nich przede wszystkim Boga? Zapytam 

o moją wierność przykazaniom Bożym i Kościelnym. Zastano-

wię się głębiej nad moją motywacją. 

Jezus każe mi się zastanowić nad stanem mojego serca (ww. 

14-15.23). Zdrowe i czyste serce jest źródłem zdrowej i czystej 

moralności. Co mógłbym powiedzieć Jezusowi o obecnym sta-

nie mego wnętrza? 

Zatrzymam się dłużej nad nieprawościami, które wymienia 

Jezus (ww. 21-22). W szczerości serca będę pytał siebie, które 

z nich najbardziej wyrzuca mi moje sumienie. Powiem o tym 

Jezusowi. Będę Go prosił o serce czyste i wolne od wszelkiej 

obłudy: „Jezu, pomóż mi żyć w prawdzie przed Tobą!”.  
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Bracia moi umiłowani: 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i 

wszelki dar doskonały zstępują z góry, 

od Ojca świateł, u którego nie ma prze-

miany ani cienia zmienności. Ze swej 

woli zrodził nas przez słowo prawdy, 

byśmy byli jakby pierwocinami Jego 

stworzeń. 

Przyjmijcie w duchu łagodności za-

szczepione w was słowo, które ma moc 

zbawić dusze wasze. 

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie 

bądźcie tylko słuchaczami oszukujący-

mi samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec 

Boga i Ojca jest taka: opiekować się 

sierotami i wdowami w ich utrapie-

niach i zachować siebie samego nieska-

żonym wpływami świata.  

CZYTANIE 1                                        PWT 4:1-2, 6-8 

CZYTANIE 2                    JK 1:17-18, 21B-22, 27 

Mojżesz powiedział do ludu: 

«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, 

które uczę was wypełniać, abyście żyli i 

doszli do posiadania ziemi, którą wam 

daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie do-

dacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z 

tego nie odejmiecie, zachowując nakazy 

Pana, Boga waszego, które na was nakła-

dam. 

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są 

waszą mądrością i umiejętnością w 

oczach narodów, które usłyszawszy o tych 

prawach, powiedzą: „Z pewnością ten 

wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo 

któryż wielki naród ma bogów tak bli-

skich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzy-

wamy? Któryż wielki naród ma prawa i 

nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Pra-

wo, które ja wam dziś daję?»  

PSALM RESPONSORYJNY                                PS 15:2-3, 3-4, 4-5 
„Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.” 
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EWANGELIA                               MK 7:1-8, 14-15, 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I 

zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmyty-

mi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie 

jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, do-

póki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których prze-

strzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują 

według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napi-

sane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci 

Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a 

trzymacie się ludzkiej tradycji». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i 

zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczy-

stym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bo-

wiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołó-

stwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 

 

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 

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. 

 
 

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ 

Ref. Panie dobry jak chleb,  

bądź uwielbiony od swego Kościoła,  

bo Tyś do końca nas umiłował,  

do końca nas umiłował.  

 

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,  

byśmy do nieba w drodze nie ustali.  

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię  

dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.  

 

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,  

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.  

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,  

a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.   
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PIEŚŃ NA WYJŚCIE 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 

By łowić serca Słów Bożych prawdą. 

 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

 

 

2. Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe 

Do pracy z Tobą I czyste serce. 

 

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu I samotności. 

 

4. Dziś wypłyniemy już razem 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich  

Twej prawdy siecią I słowem życia. 


