
ADMINISTRATOR 

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

PROBOSZCZ EMERYT  

- Ks. Henryk Smolinski - henryksmoct@juno.com 
 

RADA PARAFIALNA 

PRZEWODNICZĄCY - Joseph Bednarz 

SEKRETARZ - Harriett Zawistowski 

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 30, 2018 
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XXVI Niedziela Okresu Zwykłego 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

O zbawienie wieczne dla 

śp. Tadeusza Mieczysła-

wa Dziura (Msza Grego-

riańska, dzień 14) 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For the Synod of our 

Church which begins to-

morrow that it will be a 

fruitful time and regene-

rating experience for all 

the PNCC parishes. 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - KTO SIĘ W OPIEKĘ 

1.Kto się w opiekę odda Panu Swemu, 

A całym sercem szczerze ufa Jemu, 

Śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga, 

Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. 
 

2.Ciebie On z łowczych obieży wyzuje 

I w zaraźliwym powietrzu ratuje, 

W cieniu Swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, 

Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie. 
 

3.Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny, 

Za którym stojąc, na żaden strach nocny, 

Na żadną trwogę ani dbaj na strzały, 

Którymi sieje przygoda w dzień biały.  

 

 

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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9/30 Fr. Adam is away (XXV General Synod, Belleville, IL) until Thursday morning. If 

 you have any urgent pastoral need, please, contact our reserve priest:  

 Fr. Henry Smolinski. 

9/30 Last Sunday we held special collection for the victims of Hurricane Florence. 

 We’ve collected $50 and we’ve sent it to our diocesan bishop. The donation 

 from all the diocese will be gathered together and given to those in need. 

10/4 Next Thursday - Feast of St. Francis of Assisi. Holy Mass in our church at  

 6.00 pm. All parishoners, friends and guests are very welcome! 

10/7 Next Sunday - Solemnity of the Holy Mother of the Rosary. We will hold a  

 special collection for Missions. 

• We would like to remind you about the possibility to offer a Holy Mass in your own 

intention. If you would like to have a Mass said for a particular intention, you can 

stop by the Parish Office or the sacristy in the Church before/after Sunday mass. 

Masses can be said for a deceased person or as a special intention for the living. 

You may reserve a Sunday of your choice, and your intention will be published in 

the parish bulletin. We encourage you to offer a Mass on the occasion of a birth-

day, anniversary or special personal (family) need. We have still free Sundays in 

October without any Mass intention! 

• 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 



 

Jezus w rozmowie z Janem udziela mi życiowej mądrości: mam 

dostrzegać dobro w każdym człowieku, także w tym, który nie 

przyznaje się do Jezusa (ww. 38-40). Również przez niego Bóg 

potrafi czynić wiele dobra. Jezus przestrzega mnie przed po-

dejrzliwością i przypisywaniem komukolwiek złej woli. 

Jak traktuję osoby, które nie chodzą ze mną za Jezusem? Czy 

potrafi ę dostrzec w nich ludzkie dobro? Co mogę powiedzieć 

o codziennych kontaktach z nimi? 

Jezus jest hojny wobec wszystkich, których stać na najprostsze 

gesty dobroci. Nie zapomni nawet podanego kubka wody (w. 

41). Co mogę powiedzieć o moich zwykłych zachowaniach 

tam, gdzie żyję i pracuję? Czy stać mnie na proste gesty dobro-

ci? 

Zauważę, z jaką czułością Jezus troszczy się o mnie – swojego 

ucznia (w. 41). Ktokolwiek okaże mi dobroć za to, że należę do 

Jezusa, ten nie utraci swojej nagrody. Przywołam na pamięć 

ludzi, którzy okazali mi zwykłą ludzką dobroć. Podziękuję za 

nich Jezusowi. 

Zauważę, z jaką surowością Jezus piętnuje gorszenie 

„najmniejszych” (w. 42). Zgorszenie jest jak trucizna niszcząca 

naturalne dobro człowieka. Staje się okrutne zwłaszcza wobec 

najmniejszych, którzy są jak bezbronna i słaba roślinka. 

Pomodlę się za ludzi, na których miałem zły wpływ. Zawierzę 

ich Jezusowi, aby umocnił w nich dobro, które mogłem osłabić 

poprzez dane zgorszenie. Czy aktualnie nie jestem dla kogoś 

powodem zgorszenia? 

Jezus wzywa mnie do radykalnej walki z korzeniami grzechu 

(ww. 43.45.47-48). Poproszę Go, aby pomógł mi stanąć w 

prawdzie o sobie. Co najbardziej zabija we mnie dobro i osła-

bia życiowe powołanie? Zatopię się w modlitwie serca: „Udziel 

mi mądrości w stanowczej walce z grzechem!”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła. 

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród 

narzekań na utrapienia, jakie was cze-

kają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty 

wasze stały się żerem dla moli, złoto 

wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich 

będzie świadectwem przeciw wam i 

toczyć będzie ciała wasze niby ogień. 

Zebraliście w dniach ostatecznych skar-

by. 

Oto woła zapłata robotników, żniwia-

rzy z pól waszych, którą zatrzymali-

ście, a krzyk żniwiarzy doszedł do 

uszu Pana Zastępów. Żyliście beztro-

sko na ziemi i wśród dostatków tu-

czyliście serca wasze w dniu rzezi. Po-

tępiliście i zabiliście sprawiedliwego. 

Nie stawiał wam oporu. 

Oto Słowo Boże.    

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  LB 11, 25-29 

CZYTANIE 2                    JK 5, 1-6 

Czytanie z Księgi Liczb. 

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojże-

szem. Wziął z ducha, który był w nim, i 

przekazał go owym siedemdziesięciu star-

szym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli 

w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło 

się to jednak. 

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden 

nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich 

też zstąpił duch, bo należeli do wezwa-

nych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpa-

dli więc w obozie w uniesienie prorockie. 

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszo-

wi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w 

uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, 

który od młodości swojej był w służbie 

Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, 

panie mój, zabroń im!» Ale Mojżesz od-

parł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby 

tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał 

Pan swego ducha!» 

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 19 (18) 
„Nakazy Pana są radością serca.” 
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EWANGELIA                               MK 9, 38-43. 45. 47-48 

Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 

w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». 

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie 

będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z 

nami. 

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, po-

wiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu le-

piej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. 

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 

ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieu-

gaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 

ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli 

twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim 

wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak 

ich nie ginie i ogień nie gaśnie». 

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 - WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ 

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. 

 

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - JEZUSA UKRYTEGO 

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, Tu mu ciągle "Hosanna" śpiewa anielski chór, 

Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. A ta cześć nieustanna To dla nas, wiernych, wzór. 

On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu.  Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są. 

Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą. 

Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,  On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy. 

Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.  
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PIEŚŃ NA WYJŚCIE - CZARNA MADONNO 

1. Jest zakątek na tej ziemi, 

Gdzie powracać każdy chce, 

Gdzie króluje Jej Oblicze, 

Na Nim cięte rysy dwie. 

Wzrok ma smutny, zatroskany, 

Jakby chciała prosić cię, 

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

 

Ref. 

Madonno, Czarna Madonno, 

Jak dobrze Twym dzieckiem być! 

O, pozwól, Czarna Madonno, 

W ramiona Twoje się skryć! 

 

 

 

 

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój 

I uchronisz się od zła, 

Bo dla wszystkich swoich dzieci 

Ona serce czułe ma. 

I opieką cię otoczy, 

Gdy Jej serce oddasz swe, 

Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te: 

 

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, 

Gdzie się człowiek schronić ma, 

Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, 

Która ukojenie da? 

Więc błagamy, o Madonno, 

Skieruj wzrok na dzieci swe 

I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:  


