
ADMINISTRATOR 

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

RADA PARAFIALNA 

PRZEWODNICZĄCY - Joseph Bednarz 

SEKRETARZ - Harriett Zawistowski 

SKARBNIK - Georgianna LaFranchise 

SEKRETARZ FINANSOWY - Edwin Koski 
 

RADA PARAFIALNA  

spotyka się normalnie w każdy drugi wtorek miesiąca.  

 

PROBOSZCZ EMERYT  

- Ks. Henryk Smolinski - henryksmoct@juno.com 

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.com 
Facebook: John the Baptist, Manchester 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 21, 2018 
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XXIX Niedziela Okresu Zwykłego 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

Za naszą parafię, by Bóg 

błogosławił jej wzrost  

i rozwój. 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For our parish that God 

will bless us with new 

members and renew our 

spirit of love and service. 

 

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 - KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ 

1. Królowej anielskiej śpiewajmy, 

Różami uwieńczmy jej skroń. 

Jej serca w ofierze składajmy, 

Ze łzami wołajmy doń: 

 

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, 

Bądź Ty zawsze matką nam. (2x) 

 

2. Przez Ciebie, o Matko miłości, 

Łask wszelkich udziela nam Bóg, 

A my Ci hołd dajem wdzięczności, 

Upadłszy do Twoich nóg. 

 

O lilijo, jakżeś Ty wspaniała, 

Wszelkich cnót rozlewasz woń. (2x)  
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10/21 Today we celebrate Heritage Sunday and we hold second collection: Outreach 

 to Poland. 

10/27 Next Saturday in our parish we’re going to have a special Healing Prayer  

 Service at 3 pm. This is a powerful church service of bringing God’s healing 

 power into the lives of those who are suffering from illness, physical disabilities, 

 grief, fear, and mental or spiritual health issues. If you suffer physically or  

 spiritually come to experience the healing power of Jesus! 

 INVITE YOUR FRIENDS! 

• 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 and 

November 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 



 

Spróbuję wczuć się w przeżycia Jana i Jakuba. Zobaczę, jak 

podchodzą do Jezusa. Proszą, aby w wieczności mogli przeby-

wać najbliżej Niego (ww. 35-37). Czy jest we mnie podobne 

pragnienie? Czy tęsknię za bliskością Jezusa? 

„Co chcecie, żebym wam uczynił”? (w. 36). Jezus zachęca 

mnie, abym Go prosił. Mogę być pewny, że ilekroć zbliżam się 

do Niego na modlitwie, On pierwszy czeka na mnie i gotów 

jest słuchać moich próśb. Czy jestem przekonany, że nie ma 

takich próśb, których On by nie wysłuchał? 

„Nie wiecie, o co prosicie” (w. 38). Jezus uświadamia mi, że to, 

o co nieraz usilnie proszę, nie jest mi do końca znane. Widzę 

tylko jedną stronę rzeczywistości – moje potrzeby. On zna dru-

gą stronę – wolę Ojca, który pragnie mojego dobra. Czy wie-

rzę, że On wie najlepiej, co jest dla mnie dobre? 

Przedstawię sobie obraz Boga Ojca, który przygotowuje dla 

mnie miejsce w wieczności (w. 40). Uświadomię sobie, że co-

dziennie o mnie myśli i mnie oczekuje. Będę prosił z miłością, 

aby strzegł mnie i mojego miejsca w wieczności. 

Nie wiem, co jest moim kielichem doświadczeń, który mam 

wypić w tym życiu (w. 39). W żarliwej modlitwie poproszę Go, 

abym z miłością przyjmował wszystko, co przygotowuje dla 

mnie każdego dnia. 

Jezus pokazuje mi ewangeliczną drogę do nieba. Jest to droga 

służby, wolna od niezdrowej rywalizacji i wywyższania się (ww. 

41-45). Przestrzega mnie, abym nie ulegał modzie tego świata, 

który manifestuje swoją władzę nad innymi i siłę. 

Zobaczę siebie w spotkaniach z bliskimi, pośród codziennych 

zajęć. Co przeważa we mnie: postawa życzliwości i służby czy 

rywalizacji i skupiania się na sobie? Zanurzę się w modlitwie 

serca, którą rozciągnę na cały dzień: „Jezu, spraw, abym upo-

dabniał się do Ciebie!”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł 

przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy 

mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego 

bowiem mamy arcykapłana, który by nie 

mógł współczuć naszym słabościom, lecz 

poddanego próbie pod każdym względem 

podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. 

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, 

abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę 

pomocy w stosownej chwili.  

Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  IZ 53, 10-11 

CZYTANIE 2                    HBR 4, 14-16 

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. 

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę 

cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofia-

rę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe prze-

dłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. 

Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się 

nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi 

wielu, ich nieprawości On sam dźwigać bę-

dzie.   

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 33 
„Okaż swą łaskę ufającym Tobie.” 
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EWANGELIA                               MK 10, 35-45 

Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, 

żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam 

uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a 

drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie 

pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 

Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, 

który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce 

po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przy-

gotowane». 

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus 

przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców naro-

dów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. 

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by 

chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn 

Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup 

za wielu».  

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 - CÓŻ CI JEZU DAMY 

1. Cóż Ci, Jezu, damy 

Za Twych łask strumienie? 

Z serca Ci składamy 

Korne dziękczynienie. 

 

Ref.  Panie nasz, króluj nam, 

 Boże nasz, króluj nam. 

 Poprzez wieczny czas 

 Króluj, Jezu, nam. 

 

 

2. W serca Twego, ranie, 

O serc naszych Królu, 

Pokój i wytrwanie, 

Ukojenie w bólu. 

 

3. Ty nas wspieraj w znoju, 

Strzeż przez życie całe, 

Byśmy w serc pokoju 

Twą wielbili chwałę.  
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PIEŚŃ NA WYJŚCIE 

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi 

Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. 

Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy, 

Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. 

 

Do kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki? 

Tylko do Ciebie, ukochanej Matki, 

U której serce otwarte każdemu, 

A osobliwie nędzą strapionemu.  

 

Dla Twego Syna wszystko Bóg uczyni, 

Daruje plagi, choć człowiek zawini, 

Jak Cię cna Matko nie kochać serdecznie, 

Gdy się skryć można pod Twój płaszcz bez-

piecznie.  

 

 

 

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - CÓŻ CI JEZU DAMY 

1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,               

W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!       

 

Ref.:   Witaj, Jezu, Synu Maryi,                               

      Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!!    

 

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!  

Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. 

 

3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży!  

Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! 

 

4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie!  

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!  

 

5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico!  

Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico! 

 

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie!  

Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. 


