
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 10, 2019 
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V NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

O powrót do zdrowia dla 

Bogusławy DZIURA  

(req. by Chris & Alexan-

dra Dziura) 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

In memory of 

JEREMY WIERZBICKI 

(req. by Henry  

Wierzbicki) 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - PAN KIEDYŚ STANĄŁ NAD BRZEGIEM 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 

By łowić serca Słów Bożych prawdą. 

  

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

   

2. Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe 

Do pracy z Tobą I czyste serce.    

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 

2/16 (Saturday) PIEROGI & GOLABKI SALE 10am-2pm. Our FROZEN freshly hand

 made and abundantly stuffed PIEROGI will be available for sale in the Church 

 hall along with our delicious GOLABKI (stuffed cabbage rolls with meat).  

 PIEROGI: $10 per dozen (12) potato&cheese (farmer’s or cheddar),  

 mushroom&sauerkraut; GOLABKI: $12 per 1 tray (4 big golabki). 

• Community Project for 2019: fence around the backyard of the rectory. A fundrais-

ing goal for this project is $5,000. You will find “FENCE FUND” envelopes in the back 

of the church – you can mail it back to us with cash or check payable to: St. John 

the Baptist Church – Fence Fund. Even if you can’t make a large gift, know that eve-

ry little bit helps! Thank you for your generosity! 

• 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 



 

Stanę w tłumie ludzi, którzy cisną się do Jezusa, aby Go słuchać 

(ww. 1-3). Spróbuję wejść w ich odczucia i przeżycia: skupie-

nie, zafascynowanie Jezusem, poczucie bezpieczeństwa i uf-

ność. 

Jak często słucham Jezusa? Czy jest we mnie potrzeba i pra-

gnienie Jego słowa? Co przeważa: pragnienie słuchania czy 

nuda, świeżość czy rutyna? Na jakie trudności napotyka moje 

słuchanie Jezusa? 

„Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona...” (w. 4). Jezus zawsze 

przemawia do konkretnego człowieka; zwraca się do niego po 

imieniu. Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezu-

sem, gdy słucham Ewangelii podczas Liturgii, zgromadzeń? 

„Wypłyń na głębię...”. Przez dłuższy czas będę się wsłuchiwał 

w te słowa Jezusa, aby odkryć ich symboliczny sens. Jezus za-

prasza mnie do głębszego życia z Nim samym. Czy jest we 

mnie pragnienie głębszej więzi z Jezusem, pragnienie głębszej 

modlitwy? 

Szymon Piotr w obecności tłumów spełnia życzenie Jezusa, 

które po ludzku wydaje się naiwne. Czyni to tylko ze względu 

na Niego (ww. 4-5). 

Spróbuję wyobrazić sobie siebie na miejscu Szymona. Czy po-

trafię słuchać i rozeznawać wolę Jezusa na co dzień? Czy nie 

żyję według logiki „oczywistych rozwiązań i wyborów”, w któ-

rych ufam tylko sobie? Czy potrafię słuchać na modlitwie? Co 

mogę powiedzieć o moim zaufaniu do Jezusa? 

Przypadnę Jezusowi do kolan i wyznam Mu moją grzeszność i 

małość. Poproszę Go, aby uczył mnie rozeznawać i przyjmo-

wać Jego wolę w codziennych wyborach. Usłyszę Jego pełne 

miłości zaproszenie: „Pójdź za Mną”. Będę powtarzał: „Chcę 

iść za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-

stoła do Koryntian. 

Bracia: 

Przekazałem wam na początku to, co przeją-
łem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – 
za nasze grzechy, że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pi-
smem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwu-
nastu, później zjawił się więcej niż pięciuset 
braciom równocześnie; większość z nich żyje 
dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się 
Jakubowi, później wszystkim apostołom. W 
końcu, już po wszystkich, ukazał się także i  

 

 

 

mnie jako poronionemu płodowi. 

Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak 
uwierzyliście. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  IZ 6, 1-2A. 3-8 

CZYTANIE 2                 1 KOR 15, 3-8. 11 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana 

zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, 

a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafi-

ny stały ponad Nim; każdy z nich miał po 

sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: 

«Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. 

Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu 

tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a 

świątynia napełniła się dymem. 

I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! 

Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i 

mieszkam pośród ludu o nieczystych war-

gach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastę-

pów!» 

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafi-

nów, trzymając w ręce węgiel, który szczypca-

mi wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i 

rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg, twoja 

wina jest zmazana, zgładzony twój grzech». 

I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo 

mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpo-

wiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»        

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 138 
„Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.” 
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EWANGELIA                               ŁK 5, 1-11 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 

jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich 

i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby 

nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» 

A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na 

Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że 

sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im 

przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, 

bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w 

zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Ze-

bedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. 

A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy ło-

dzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. 

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 - PANIE, DOBRY JAK CHLEB 

Ref. Panie dobry jak chleb,  

bądź uwielbiony od swego Kościoła,  

bo Tyś do końca nas umiłował,  

do końca nas umiłował.  

 
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,  2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 

byśmy do nieba w drodze nie ustali.   bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię  Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 

dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.   a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.   

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI 

 

1. Pobłogosław Jezu Drogi 

Tym, co serce Twe kochają 

Niechaj skarb ten cenny, drogi 

Na wiek wieków posiadają. 

 

2. Za Twe łaski dziękujemy, 

Które serce Twoje dało; 

W dani dusze Ci niesiemy, 

By nas serce Twe kochało. 

 

3. Trzykroć święte serce Boga, 

Tobie śpiewa niebo całe, 

Ciebie wielbi Matka droga, 

Tobie lud Twój składa chwałę.  


