
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 

Listopad 11, 2018 
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XXXII Niedziela Okresu Zwykłego 

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

11 am 

W 100-lecie odzyskania 

niepodległości: za Polskę 

i wszystkich Polaków w 

kraju i za granicą - o po-

kój, szczęście i radość 

życia!  

DZISIEJSZA  
INTENCJA 
MSZALNA 

9 am 

For eternal rest of  

CELIA KODES. 

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 - BOŻE, COŚ POLSKĘ 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki  

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,  

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki  

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały! 

 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:  

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! x2 

 

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem  

Wspierał walczących za najświętszą sprawę,  

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem  

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę. 

 

Ref.: Przed Twe ołtarze...  

7 

11/11 Yesterday we had our Pierogi Sale! There were many preorders and quite a 

 big interest of people from the area. We’d like to have our next PIEROGI SALE in 

 December (before Christmas time) possibly with a bigger variety of Polish 

 food (pierogi, hunter’s stew - bigos, stuffed cabbage rolls - gołąbki…) 

• In December we plan to have CHRISTMAS RAFFLE and CHRISTMAS BAZAAR. 

Would you like to offer something we can use for these events to raise some funds 

for our parish?! You can bring your items to the church hall on Sunday or to the rec-

tory any time you wish… Thank you for your generosity! 

• We have still free Sundays in November without any Mass intention! This is a 

great opportunity for you to have a Mass celebrated in the intention of your de-

ceased family members and friends. You can ask for the Mass 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 it 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 parishioners 

and guests. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Usiądę przy Jezusie nauczającym w świątyni. Zobaczę tłum 

słuchaczy, który gromadzi się przy Nim. Zauważę zdziwienie, 

jakie budzą na ich twarzy słowa Jezusa: „Strzeżcie się uczonych 

w Piśmie”. Mówił przecież o tych, którzy uchodzili za religijny 

autorytet (w. 38). 

Wsłucham się w twarde słowa Jezusa, który demaskuje zakła-

mane życie uczonych w Piśmie. Zapowiada im surowy wyrok 

za to, że nadużywają swojej religijnej pozycji i wykorzystują 

ludzi prostych i biednych. Zdziera z nich maski pozornej poboż-

ności i obnaża ich chciwość (ww. 39-40). 

W szczerej modlitwie będę prosił Jezusa, aby pomógł mi przy-

znać się do masek, które zakładam w moim życiu. Czy dbam o 

zachowanie pozorów? Czy udaję osobę, którą nie jestem? 

W dalszej części medytacji usiądę z Jezusem przy skarbonie i 

razem z Nim będę obserwował tłum ludzi składających pie-

niężne ofi ary (w. 41). Spróbuję przez chwilę zobaczyć siebie 

pośród ofiarodawców. Co mogę powiedzieć o mojej hojności 

materialnej i duchowej wobec Boga? 

Zwrócę uwagę na biedną, milczącą wdowę (w. 42-44). Nie ma-

jąc męża, oddała całe swoje utrzymanie. Czy przeżyłem taki 

moment, w którym poczułem się pozbawiony wszelkich środ-

ków do życia lub opieki? Jeśli tak – jak się wtedy zachowywa-

łem? 

Spojrzę na Jezusa, który przywołuje uczniów (w. 43). Chce im 

powiedzieć, że zwrócił uwagę na „groszową” ofi arę prostej 

kobiety. Jezus dostrzega każdy mój gest dobroci. Patrzy ponad 

pozorami. Potrafi przejrzeć moje serce. Zna jego prawdziwą 

hojność i ofiarność. 

Zakończę moją medytację Psalmem 139. Będę prosił Boga, o 

głębokie poczucie Jego opieki i całkowite zdanie się na Jego 

Opatrzność. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej 

rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdzi-

wej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz 

wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 

ani nie po to, aby się wielekroć sam miał 

ofiarować, jak arcykapłan, który co roku 

wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w 

takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy 

od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden 

ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgła-

dzić grzech przez ofiarę z samego siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, po-

tem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofia-

rowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi 

raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz 

dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.  

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  1 KRL 17, 10-16 

CZYTANIE 2                    HBR 9, 24-28 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej. 

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził 

do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała 

tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: «Daj mi, 

proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił». 

Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał 

za nią i rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i kromkę 

chleba!» 

Na to odrzekła: «Na życie Pana, Boga twego! Już 

nie mam pieczywa – tylko garść mąki w dzbanie i 

trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka 

kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę so-

bie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem 

pomrzemy». 

Eliasz zaś jej powiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak 

rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpło-

myk dla mnie i przynieś mi! A sobie i swemu syno-

wi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: 

Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie 

opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz 

na ziemię». Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powie-

dział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było 

co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka 

oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą 

Pan wypowiedział przez Eliasza.   

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 146 
„Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.” 
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EWANGELIA                               MK 12, 38-44 

Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Jezus, nauczając rzesze, mówił: 

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych sza-

tach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca 

na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym su-

rowszy dostaną wyrok». 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pie-

niądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i 

wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta ubo-

ga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bo-

wiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, 

co miała na swe utrzymanie».  

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  Ref. Panie nasz, króluj nam,    2. W serca Twego ranie, 

Za Twych łask strumienie? Boże nasz, króluj nam.     O serc naszych Królu, 

Z serca Ci składamy  Poprzez wieczny czas     Pokój i wytrwanie, 

Korne dziękczynienie.  Króluj, Jezu, nam.     Ukojenie w bólu.  
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PIEŚŃ NA WYJŚCIE— BOŻE, COŚ POLSKĘ cd. 

Wróć naszej Polsce świetność starożytną, 

Użyźniaj pola, spustoszałe łany,  

Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną.  

Przestań nas karć, Boże zagniewany. 

 

Ref.: Przed Twe ołtarze ... 

 

Boże, którego ramię sprawiedliwe  

Żelazne berła władców świata kruszy,  

Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,  

Obudź nadzieje polskiej naszej duszy. 

Ref.: Przed Twe ołtarze ... 

 

Boże najświętszy, od którego woli  

istnienie świata całego zależy,  

wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,  

wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.  

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - BĄDŹŻE POZDROWIONA 

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.  


