
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 

Październik 7, 2018 
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Uroczystość MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

O zbawienie wieczne dla 

śp. Tadeusza Mieczysła-

wa Dziura (Msza Grego-

riańska, dzień 21) 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For eternal rest of Józef 

Paluszyński (intention 

from the family) 

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.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - 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:  
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10/7 Today we celebrate Solemnity of the Holy Mother of the Rosary. We will hold 

 a special collection for Missions. 

10/9 Next Tuesday - Parish Committee meeting in the Church Hall at 2 pm.  

10/13 Next Saturday we will confer the Sacrament of Baptism on JAN PIEKARZEWSKI. 

 The celebration will take place in our church at 2 pm. All parishioners are  

 welcome to participate in this great joy of receiving a new member of our  

 parish community. 

10/14 Next Sunday - Solemnity of Christian Family. We have still no intention for  

 9 am Mass. Would you like to have a Holy Mass celebrated for your family?! 

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

particular intention. You can do it in two ways: stop by the sacristy in the Church 

before/after Sunday mass or take one of the envelopes from the back of our 

Church, fill it and return to Fr. Adam. We have still free Sundays in October  (Oct 

14, 21, 28) without any Mass intention! 

• The envelopes for ALL SOULS DAY are available at the back of the church. Write 

down the names of your deceased family members and return the envelope either 

to Fr. Adam personally or during the Sunday Mass collection. All the envelopes 

must be submitted until October 31. The solemn celebration of the Holy Eucharist 

for all deceased members of our families will take place in our church on Novem-

ber 2 (Friday) at 6 pm and on November 4 (Sunday) at 9 am. and 11 am. 

• 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 



 

Zwrócę uwagę na zakłamanie faryzeuszów w rozmowie z Jezu-

sem (w. 2). Stwarzają pozory ludzi poszukujących prawdy. Ich 

serce jest zatwardziałe (w. 5). Są przekonani, że mają gotową 

odpowiedź na wszystko. Boją się zakwestionowania ich poglą-

dów. 

Jak wygląda moja osobista rozmowa z Jezusem? Czy w spotka-

niu z Nim jestem prostolinijny, szczery i otwarty? Czy potrafi ę 

rozmawiać z Nim o wszystkim, co przeżywam głęboko w ser-

cu? Czy nie unikam trudnych pytań, na które mogę otrzymać 

niewygodne dla mnie odpowiedzi? 

„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (w. 9). 

Prawda, która odnosi się do związku małżeńskiego, przypomi-

na także o boskim pochodzeniu każdego życiowego powołania. 

Moje życie jest święte, to znaczy, że ostatecznie należy do Bo-

ga. Czy szanuję moje powołanie? Czy nie obchodzę się z nim 

jak z moją własnością? Czy potrafi łbym każdego ranka powie-

dzieć z przekonaniem i uległością: „Boże, moje życie należy do 

Ciebie? Co czuję, kiedy wypowiadam te słowa?”. 

Jezus przypomina mi, że wybór drogi życia wymaga ode mnie 

konsekwencji i wierności. Każde sprzeniewierzenie się powoła-

niu boleśnie rani, jak cudzołóstwo małżonków (ww. 11-12). 

Spojrzę na moje życiowe powołanie. Czy jestem wierny słowu, 

które dałem Bogu i ludziom? 

Jezus jednoznacznie mówi do mnie, że jeśli nie stanę się jak 

dziecko, nie wejdę do królestwa Bożego (ww. 15). Będę pytał 

Jezusa, co te słowa mają oznaczać w przypadku mojego powo-

łania. Jakich cech dziecka najbardziej mi brakuje? Czystości? 

Prostoty? Ufności? Szczerości? Oddania? Innych cech...? 

W serdecznej modlitwie zbliżę się do Jezusa jak dziecko. Będę 

Go prosił, aby wziął mnie w objęcia, położył na mnie ręce i po-

błogosławił mnie. Będę częściej wracał do tego obrazu w mojej 

osobistej modlitwie. Będę trwał w modlitwie serca: „Jezu, po-

wierzam Ci całą moją kruchość!”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Widzimy Jezusa, który mało co od 

aniołów był mniejszy, chwałą i czcią 

uwieńczonego za mękę śmierci, iż z 

łaski Bożej zaznał śmierci za każdego 

człowieka. 

Przystało bowiem Temu, dla którego 

wszystko i przez którego wszystko 

istnieje, który wielu synów do chwały 

doprowadza, aby przewodnika ich 

zbawienia udoskonalił przez cierpie-

nia. Tak bowiem Ten, który uświęca, 

jak ci, którzy mają być uświęceni, od 

Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to 

przyczyny nie wstydzi się nazywać ich 

braćmi swymi. 

Oto Słowo Boże.    

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  RDZ 2, 18-24 

CZYTANIE 2                    HBR 2, 9-11 

Czytanie z Księgi Rodzaju. 

Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczy-

zna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią 

dla niego pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie 

zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, 

Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby 

przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak 

zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało 

nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał na-

zwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i 

wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie zna-

lazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył 

się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z 

jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po 

czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczy-

zny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa-

dził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: 

«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem 

z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, 

bo ta z mężczyzny została wzięta». Dlatego to 

mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swo-

ją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się 

jednym ciałem. 

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 128 
„Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.” 
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EWANGELIA                               MK 10, 2-16 

Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno 

mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni 

rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do 

nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz 

na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści czło-

wiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak 

już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie 

rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala 

swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści 

swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».  

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im 

tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić 

do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, 

powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 

niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił 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 - 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 - MY CHCEMY BOGA 

1. My chcemy Boga, Panno święta!   

O, usłysz naszych wołań głos.                     

Miłości Bożej dźwigać pęta,                         

To nasza chluba, to nasz los.                         

 

Błogosław słodka Pani,  

Błogosław wszelki stan! 

My chcemy Boga, my poddani 

On naszym Królem, On nasz Pan! 

My chcemy Boga, my Poddani 

On naszym Królem, On nasz Pan! 

 

 

 

2. My chcemy Boga w rodzin kole,   

W troskach rodziców, dziatek snach,      

My chcemy Boga w książce, w szkole,           

W godzinach wytchnień, w pracy dniach!   

 

4. My chcemy Boga w każdej chwili,            

I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach, 

Czy nam się pociech niebo schyli,      

Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.        

 

5. My chcemy Boga, Jego prawo, 

Niech będzie naszych czynów tchem. 

Byśmy umieli chętnie, żwawo, 

Obierać dobro, gardzić złem! 


