
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 

• 3.00 pm  
- 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 9, 2018 
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Uroczystość Braterskiej Miłości 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

O wieczny pokój dla  

śp. Rozalii Biernat  

- intencja od rodziny. 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

3 pm 

For all the parishoners of 

St. John the Baptist pa-

rish in Manchester, CT. 

We pray for the growth 

of our parish community 

in the spirit of brotherly 

love! 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE 

1. Kiedy ranne wstają zorze 

Tobie ziemia, Tobie morze, 

Tobie śpiewa żywioł wszelki: 

Bądź pochwalon, Boże wielki! 
 

2. A człowiek, który bez miary 

Obsypany Twymi dary, 

Coś go stworzył i ocalił 

A czemuż by Cię nie chwalił? 
 

3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, 

Wnet do mego Pana wołam, 

Do mego Boga na Niebie 

I szukam Go wkoło siebie. 

 

 

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.
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9/9 Today, 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 help 

and donate any office supplies such as binders, folders, envelopes, pens, other 

office basics, please, bring them to Fr. Adam. We will appreciate every gift. 

• 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. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 

PAMIĘTAJ PROSZĘ W MODLITWIE... 

• Jeremy Wierzbicki, age 37, son of Henry and Dorothy Wierzbicki, died 7/26/18 and 

was buried 8/4/18 on St. John's Cemetery. 

• Ronald A. Gustafson, age 79, husband of the late Barbara (Pastula) Gustafson, died 

8/21/18 and was buried 8/25/18 on St. John's Cemetery. 



 

Nie każdy człowiek jest naszym bliźnim. Jest nim każdy, kto 

nam pomaga w potrzebie - na kogo możemy liczyć. Inne kryte-

ria nie mają jednak znaczenia: ani narodowość, ani kolor skóry, 

ani przynależność religijna. 

Odpowiadając na pytanie kto jest naszym bliźnim, Jezus wska-

zał na dobrego człowieka. Polecił jednak nie tylko kochać go, 

ale przede wszystkim naśladować. Po prostu warto być bliźnim 

każdego, nawet kogoś, kto nie jest naszym bliźnim, lecz nie-

przyjacielem. To jest wspaniały sposób na życie - Życie Wiecz-

ne. 

Otaczających nas ludzi można po prostu mijać, albo można ich 

dostrzegać i wczuwać się w ich sytuację. To pierwsze nic nie 

kosztuje, to drugie niekiedy kosztuje wiele. Jeżeli jednak chce-

my żyć wiecznie, musimy zdecydować się na to drugie. Nie 

dlatego, że tak postanowił Bóg, ale dlatego, że życie wieczne 

(w Niebie) jest życiem w wielkiej bliskości ze wszystkimi, którzy 

tam się znajdą. Jeśli ktoś omija ludzi z daleka, albo zbliża się do 

nich o tyle, o ile mogą mu coś dać, to tak naprawdę rezygnuje 

z Nieba, bo rezygnuje z bliskości z ludźmi. 

Bliskość z ludźmi jest niesamowitą wartością. Warto za nią dać 

wiele, warto dla niej wiele stracić. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana 

Apostoła. 

Bracia! Przez to miłość osiąga w nas 

kres doskonałości, że mamy pełną uf-

ność na dzień sądu, ponieważ tak, jak 

On jest [w niebie], i my jesteśmy na 

tym świecie. W miłości nie ma lęku,  

lecz doskonała miłość usuwa lęk,  

ponieważ lęk kojarzy się z karą.  

Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił 

się w miłości. My miłujemy 

[Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy 

nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: 

«Miłuję Boga», a brata swego nienawi-

dził, jest kłamcą, albowiem kto nie mi-

łuje brata swego, którego widzi, nie 

może miłować Boga, którego nie wi-

dzi. Takie zaś mamy od Niego przykaza-

nie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował 

też i brata swego. 

Oto Słowo Boże.   Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                        JER 31:31-34 

CZYTANIE 2                    1 J 4:17-21 

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza. 

Pan mówi: “Oto nadchodzą dni, kiedy za-

wrę z domem Izraela i z domem Judy no-

we przymierze. Nie takie jak przymierze, 

które zawarłem z ich przodkami, kiedy 

ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z zie-

mi egipskiej. To moje przymierze złamali, 

mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. 

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę 

z domem Izraela po tych dniach, mówi 

Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich 

jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę 

im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. I nie 

będą się musieli wzajemnie pouczać, mó-

wiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! 

Wszyscy bowiem od najmniejszego do 

największego poznają Mnie, mówi Pan, 

ponieważ odpuszczę im występki, a o 

grzechach ich nie będę już wspominał”.   

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY              PS 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15  
„Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.” 
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EWANGELIA                               ŁK 10:25-37 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: 

«Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? 

«On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 

całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». 

Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył». 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» 

Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i 

wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zosta-

wiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; 

zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go 

zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oli-

wą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 

Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a 

jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. 

Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce 

zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». 

Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie». 

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 

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. 


