
ADMINISTRATOR (PROBOSZCZ) 

- 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 28, 2018 
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XXX Niedziela Okresu Zwykłego 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

Za wszystkich, którzy 

ofiarowali koperty „All 

Souls Day” ku pamięci 

swoich bliskich zmarłych. 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For all those who have 

offered the „All Souls 

Day” envelopes in re-

membrance of their de-

ceased family members. 

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)  

7 

11/1 (Thursday) Solemnity of All Saints. Solemn Holy Mass in our church at 6 pm. 

 in honor of All Saints, especially our name patron saints. 

11/2 (Friday) All Souls Day. Solemn Holy Mass in our church at 6 pm. in honor of 

 our deceased family members, pastors of St. John’s and friends. After the 

 Mass special prayer service in remembrance of our deceased parishioners 

 &relatives (“wypominki”). 

11/3 (Saturday) Pierogi workshop at 10 am. in the church hall. Parishioners, as 

 well as friends, are invited to help us. If you cannot stay for the full workshop, 

 please come for any amount of time you can spare. We want to prepare and 

 freeze as many pierogies as we can for our PIEROGI SALE which we’ll hold on 

 Nov 10, 2018. 

11/4 Next Sunday after 9 am. Mass we’ll move to our cemetery to have a short 

 prayer service and blessing of the graves. 

 

• 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 parishioners 

and guests. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Wmieszam się w tłum ludzi, który ciśnie się na Jezusa u bramy 

miasta. Zobaczę niewidomego żebraka przy drodze i wsłucham 

się w jego przejmujące, coraz głośniejsze wołanie. Błaga Jezusa 

o litość nad sobą. Inni krzyczą, aby umilkł (ww. 46-48). 

Spróbuję wczuć się w nędzny los Bartymeusza. Przypomnę 

sobie sytuacje z mojego życia, kiedy czułem się jak żebrak i 

błagałem o litość nad sobą. Co to było za doświadczenie? Jak 

wtedy obchodzili się ze mną ludzie? Jak wówczas wyglądała 

moja modlitwa? 

Będę kontemplował spotkanie Jezusa z niewidomym (ww. 49- 

-51). Jezus słyszy krzyk żebraka. Przystaje i każe go przywołać. 

Zobaczę reakcję żebraka: zrzuca z siebie płaszcz, zrywa się i 

przychodzi do Jezusa. 

Uświadomię sobie, że Jezus codziennie przechodzi moimi dro-

gami. Przystaje przy mnie. Pyta o moją codzienność, o to, cze-

go mi potrzeba. Czy Go zauważam? Czy potrafi ę zrywać się jak 

niewidomy i biec do Niego? Czy żyje we mnie uczucie przy-

lgnięcia do Jezusa? 

Wyobrażę sobie Jezusa, który przywołuje mnie i pyta: „Co 

chcesz, abym Ci uczynił?”. Co chciałbym Mu teraz powiedzieć? 

Co jest moim największym pragnieniem? 

„Twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 52). Jezus uświadamia mi, jak 

wielka moc tkwi w mojej wierze. On sam jest zdolny uzdrowić 

nawet ślepego. Nie ma takich schorzeń, którym nie potrafi łby 

zaradzić. Pyta jednak o moją wiarę. Od niej uzależnia działanie 

swojej mocy. 

Czy wierzę głęboko w Jezusa, który uzdrawia? W serdecznej 

rozmowie z Jezusem będę Go prosił o dar silnej wiary. Uczynię 

to moją intencją na najbliższy tydzień. W częstym akcie strzeli-

stym będę powtarzał z ufnością: „Jezusie, ulituj się nade mną”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla 

ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszą-

cych się do Boga, aby składał dary i ofiary za 

grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie 

wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega sła-

bości. I ze względu na nią powinien tak za 

lud, jak i za samego siebie składać ofiary za 

grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej god-

ności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez 

Boga jak Aaron. 

 

 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sła-

wą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale 

uczynił to Ten, który powiedział do Niego: 

«Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodzi-

łem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś ka-

płanem na wieki na wzór Melchizedeka».  

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  JR 31, 7-9 

CZYTANIE 2                    HBR 5, 1-6 

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza. 

Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na 

cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród 

narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: 

Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! 

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgro-

madzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich 

niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta 

brzemienna wraz z położnicą: powracają 

wielką gromadą. 

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich 

przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia  

 

wody równą drogą – nie potkną się na niej. 

Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim 

jest moim synem pierworodnym».   

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 126 
„Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.” 
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EWANGELIA                               MK 10, 46B-52 

Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, 

Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, 

zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, 

żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź 

dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł 

do Jezusa. 

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim 

drogą.  

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. 
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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. 


