
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 9, 2018 
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XXIV Niedziela Okresu Zwykłego 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

O Boże błogosławień-

stwo dla nowonarodzo-

nego Damiana Chyła, 

rodziców i całej rodziny. 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For the upcoming Synod 

of our Church that it will 

be a fruitful time and 

regenerating experience 

for all the PNCC pa-

rishes. 

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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9/16 A big THANK YOU to everybody who helped make our feast day last Sunday a 

 memorable day not only for Fr.Adam but for the entire parish community! We 

 had a beautiful Mass and a wonderful (very tasty!) reception afterwards... 

9/21 Next Friday - Feast of St. Matthew Apostle & Evangelist. Holy Mass in our 

 church at 6.00 pm. All parishoners and guests are very welcome! 

9/23 Next Sunday the PNCC celebrates Spojnia Sunday - let us always remember to 

 support the efforts of our sister organization as the PNU continues to support 

 the members, clergy and parishes of the PNCC.  

• 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. 

• 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. 



 

Zobaczę uczniów w drodze z Jezusem. Idą za Nim tam, gdzie 

pragnie nauczać (w. 27). Przyłączę się do nich, aby przysłuchać 

się ich rozmowie. 

Wiele razy widzieli, jak Jezus spotykał się z tłumami. Obserwo-

wali reakcje ludzi. Słuchali, co mówią o Mistrzu. Jezus pyta o 

ich obserwacje: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Zwrócę uwa-

gę, jak bardzo zróżnicowane są ludzkie opinie (ww. 27-28). 

Jezus patrzy na moją rodzinę, wspólnotę, miejsce pracy. Pyta 

mnie o ludzi, z którymi przebywam na co dzień. Za kogo uwa-

żają Jezusa? Czy się nad tym zastanawiam? Czy nie jest to dla 

mnie obojętne? Czy potrafi ę rozmawiać z innymi o Jezusie? 

Drugie pytanie jest o wiele trudniejsze (w. 29). Chce, aby zwie-

rzyli się ze swojego osobistego stosunku do Niego. Wyobrażę 

sobie Jezusa, który zbliża się do mnie, patrzy na mnie i zadaje 

mi pytanie: Kim jestem dla Ciebie? 

Jaka więź dzisiaj łączy mnie z Jezusem: bliska czy daleka, po-

wierzchowna czy głęboka? Kiedy mówię „Jezus” – jaki obraz 

staje mi najczęściej przed oczyma? 

Trwając w serdecznej rozmowie z Jezusem, będę słuchał, jak 

mówi do mnie o cierpieniu, męce i krzyżu (w. 31-33). Jakie 

przeżycia budzą się we mnie? Czy nie ma we mnie lęku i bun-

tu, jak u Piotra? Powiem Jezusowi o moich odczuciach. 

Zwrócę uwagę na stanowczość, z jaką Jezus mówi do mnie o 

krzyżu. Jeśli chcę należeć do Niego, muszę wziąć na swoje bar-

ki Jego krzyż. Zachowam życie tylko wtedy, gdy odważę się je 

tracić dla Niego (ww. 33-35). 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła. 

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro 

ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a 

nie będzie spełniał uczynków? Czy 

sama wiara zdoła go zbawić? 

Jeśli na przykład brat lub siostra nie 

mają odzienia lub brak im codzienne-

go chleba, a ktoś z was powie im: 

«Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i na-

jedzcie do syta!» – a nie dacie im te-

go, czego koniecznie potrzebują dla 

ciała – to na co się to przyda? Tak też 

i wiara, jeśli nie byłaby połączona z 

uczynkami, martwa jest sama w so-

bie. 

Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz 

wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi 

wiarę swoją bez uczynków, to ja ci po-

każę wiarę na podstawie moich uczyn-

ków. 

Oto Słowo Boże.   Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                        IZ 50:5-9A 

CZYTANIE 2                    JK 2:14-18 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 

oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem 

grzbiet mój bijącym i policzki moje rwą-

cym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twa-

rzy przed zniewagami i opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem 

nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem 

twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie 

doznam. 

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto 

się odważy toczyć spór ze mną? Wystą-

pmy razem! Kto jest moim oskarżycie-

lem? Niech się zbliży do mnie! 

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie 

potępi?   

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY     PS 116A (114), 1B-2. 3-4. 5-6. 8-9  
„W krainie życia będę widział Boga.” 
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EWANGELIA                               MK 8:27-35 

Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 

uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» 

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z 

proroków». 

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu 

o Nim nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony 

przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech 

dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na 

swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku». 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu 

Mnie i Ewangelii, zachowa je». 

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. Wszystko Tobie oddać pragnę       2. Wszystko Tobie oddać pragnę 

i dla Ciebie tylko żyć!               od najmłodszych moich lat. 

Chcę Cię Jezu kochać wiernie         Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł 

dzieckiem Twoim zawsze być!          pokusami swymi świat. 

 

Ref.:  

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, 

serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! 

/x2  

 
PIEŚŃ NA KOMUNIĘ 

1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,               3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży! 

W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!       Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! 
 

Ref.:         

Witaj, Jezu, Synu Maryi,                               4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie! 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!    W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie! 
 

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!  

Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. 
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PIEŚŃ NA WYJŚCIE 

1. Pobłogosław Jezu Drogi 

Tym, co serce Twe kochają 

Niechaj skarb ten cenny, drogi 

Na wiek wieków posiadają. 

 

2. Za Twe łaski dziękujemy, 

Które serce Twoje dało; 

W dani dusze Ci niesiemy, 

By nas serce Twe kochało. 

 

 

 

 

3. Trzykroć święte serce Boga, 

Tobie śpiewa niebo całe, 

Ciebie wielbi Matka droga, 

Tobie lud Twój składa chwałę. 

 

4. Nie opuszczaj nas, o Panie! 

Odpuść grzesznym liczne winy, 

Daj nam w serce Twego ranie 

Błogosławieństw zdrój jedyny. 


