
ADMINISTRATOR (PROBOSZCZ) 

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

RADA PARAFIALNA 

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ - Joseph Bednarz 

WICEPRZEWODNICZĄCY - Maureen O. Johnson 

SKARBNIK - Georgianna LaFranchise 

SEKRETARZ FINANSOWY - Edwin Koski 

RADCY - Stephen Lucas Jr., Nancy McHugh 
 

RADA PARAFIALNA  

spotyka się normalnie każdego 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 

• 10.00 am  
- po angielsku (in English) 

• 12.00 pm  
- 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 

Luty 3, 2019 
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IV NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

O jedność chrześcijan - 

by wierni Chrystusowi 

byli w świecie świadkami 

Jego miłości miłosiernej. 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

In memory of 

STELLA PODKULSKI,  

Thomas J. Podkulski Sr. 

& Walter  

& Stella Rutkowski 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE 

1. Kiedy ranne wstają zorze 

Tobie ziemia, Tobie morze, 

Tobie śpiewa żywioł wszelki: 

Bądź pochwalon, Boże wielki! 
 

2. A człowiek, który bez miary 

Obsypany Twymi dary, 

Coś go stworzył i ocalił 

A czemuż by Cię nie chwalił? 
 

3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, 

Wnet do mego Pana wołam, 

Do mego Boga na Niebie 

I szukam Go wkoło siebie.   

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. 7 

2/03 (Sunday) First Sunday of the month. Special collection will be held today for 

 the Mission Fund of the PNCC. Thank you for your generosity! 

2/09 (Saturday) Pierogi workshop at 10 am. in the church hall. Come and join us! 

 If you cannot stay for the full workshop, please come for any amount of time 

 you can spare. If you cannot come, please support us in purchasing ingredients. 

• Beginning on Friday, March 29, 2019, the PNCC will present the XIX National Mis-

sion and Evangelism Workshop, which will be held in Plantsville, CT at Holy Trinity 

Parish for 3 days. If you are interested in taking part in this event, please, contact 

Fr. Adam for additional information & registration form. 

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

particular intention. Take one of the envelopes from the back of the Church, write 

down your intention and return it to Fr. Adam. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Zwrócę uwagę na to, że Jezus rozpoczyna swoją działalność 

publiczną od przegranej. Oto pierwszy obraz Jezusa: Jezus po-

noszący porażkę, niesłuchany, niechciany, wyrzucony z miasta. 

Będę kontemplował i podziwiał Jezusa, który w dramatycznej 

sytuacji zachowuje absolutną wolność i nie cofa się przed gło-

szeniem Ewangelii bez sukcesu (ww. 28-30). 

Czy potrafi ę opowiedzieć się za słabym Jezusem? Czy potrafi ę 

publicznie przyznawać się do mało popularnej Ewangelii? Jak 

zachowuję się wówczas, gdy wyczuwam, że moje ewangelicz-

ne wartości są pogardzane i wyśmiewane? Zwierzę się Jezuso-

wi z moich wątpliwości i słabości. 

Zwrócę uwagę na fakt, że na początku „oczy wszystkich w sy-

nagodze były w Nim utkwione” (w. 20). Miał wielu wielbicieli. 

Jezus znajduje się pod presją oczekiwań słuchaczy, stoi wobec 

pokusy dostosowania się do ich pragnień i potrzeb. 

Tymczasem przemawia z pełną wolnością i skłania ludzi do 

zmiany myślenia. Mają dostosować życie do Ewangelii, a nie 

odwrotnie. Czy potrafi ę słuchać prawdy Ewangelii w całkowi-

tej wolności? Czy nie unikam słów, wyzwań Jezusa, które żąda-

ją zmiany mojego myślenia, rezygnacji ze złych pragnień, zmia-

ny postawy życia? 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-

stoła do Koryntian. 

Bracia: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Mi-
łość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie uno-
si się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka 
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta 
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy 
nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się 
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bo-
wiem tylko poznajemy i po części prorokuje-

my. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem 
dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak 
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś sta-
łem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecin-
ne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, nieja-
sno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz 
poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał 
tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwa-
ją wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa 
z nich jednak jest miłość. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  JR 1, 4-5. 17-19 

CZYTANIE 2                 1 KOR 13, 4-13 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie 

następujące słowo: «Zanim ukształtowałem 

cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś 

na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla na-

rodów ustanowiłem cię. 

Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszyst-

ko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię 

czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 

 

 

 

 

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, 

kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw 

całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przy-

wódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają 

cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi 

Pan – by cię ochraniać».        

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 71 
„Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.” 
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EWANGELIA                               ŁK 4, 21-30 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: 

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dzi-

wili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Jó-

zefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz 

samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeli-

śmy, w Kafarnaum». 

I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej oj-

czyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy 

niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód pano-

wał w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w 

Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z 

nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzu-

cili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich mia-

sto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

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 KOMUNIĘ - JEZUSA UKRYTEGO 

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,          2. 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.  

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - POD TWĄ OBRONĘ 

 

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, 

Grono Twych dzieci swój powierza los. 

Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, 

I broń od zguby, gdy zagraża cios. 

 

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, 

Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz, 

Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, 

Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.  


