
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 17, 2019 
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III NIEDZIELA PRZED WIELKIM POSTEM 

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 - 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.     

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 

2/23 (Saturday) 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! 

• 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! Up to now we’ve raised $750. 

• 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 



 

Wyobrażę sobie opisaną scenę: ludzi biednych, głodnych, pła-

czących, pogardzanych, którzy z odległych stron przychodzą do 

Jezusa. Postaram się włączyć w ten tłum i przyjść do Niego ze 

swoimi biedami, wewnętrznymi zranieniami i cierpieniami. 

Spróbuję oddać Mu to wszystko. Będę słuchał Jego słów. 

Jakie uczucia budzą się we mnie, gdy Jezus wypowiada błogo-

sławieństwa (ww. 20-23)? Szczerze wyznam moje odczucia: 

pozytywne i negatywne. Co potrafię zaakceptować, a z czym 

nie umiem się pogodzić? 

Będę prosił usilnie Jezusa, aby pomógł mi zaakceptować moje 

cierpienia, małość i ograniczoność. Zawierzę Mu zwłaszcza tę 

słabość, z którą najbardziej się zmagam. Poproszę, aby dał mi 

głęboko odczuć radość i szczęście z Jego obecności w moim 

kruchym życiu. 

Które „biada” wprowadza w moje serce najwięcej niepokoju 

(ww. 24-26)? Co w moim życiu jest największą niewiernością 

wobec Jezusa? Powiem Mu szczerze o moich kryzysach, zdra-

dach, odejściach. 

Uklęknę u stóp Jezusa i będę Go prosił, aby oczyścił mnie z nie-

uporządkowanych pragnień i skierował wszystkie moje zamia-

ry, decyzje i czyny na swoją służbę i chwałę. 

Zwrócę większą uwagę na każdy znak krzyża, który będę czynił. 

Uświadomię sobie, że jest w nim ukryta moja modlitwa o Jego 

błogosławieństwo i ratunek przed każdym „biada”, które na 

mnie czyha. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-

stoła do Koryntian. 

Bracia: 

Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, 
to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, 
że nie ma zmartwychwstania? 

Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus 
nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i 
aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. 
Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli 
na zatracenie.  

 

Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję 
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich 
ludzi godni politowania. 

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał 
jako pierwociny spośród tych, co pomarli. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1                                  JR 17, 5-8 

CZYTANIE 2                 1 KOR 15, 12. 16-20 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 

Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada 

nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje 

swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest 

on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie 

dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera 

miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i 

bezludną. 

 

 

 

 

 

 

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w 

Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podob-

ny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe 

korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia 

się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone 

liście; także w roku posuchy nie doznaje nie-

pokoju i nie przestaje wydawać owoców».        

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 1 
„Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.” 
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EWANGELIA                               ŁK 6, 17.20-26 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego 

uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic 

Tyru i Sydonu. 

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, 

gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako nie-

cne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak 

samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. 

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. 

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich 

czynili fałszywym prorokom». 

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,  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 - 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.   


