
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 Lukas 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 24, 2019 
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II NIEDZIELA PRZED WIELKIM POSTEM 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

O zdrowie i pomyślność 

dla Brenda, Marcin, Jo-

anna, Jeivan Mróz  

(req. by Dziura family)  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

For all the benefactors 

of St. John’s that they 

generosity may be re-

warded by the Lord. 

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 

3/2 (Saturday) Polish Dinner 5-7pm. Our menu includes: GOLABKI (stuffed  

 cabbage rolls with meat, served in tomato sauce), PIEROGI (potato&farmer’s 

 cheese, potato&cheddar cheese, sauerkraut&mashrooms) boiled & fried on 

 butter, BIGOS (hunter’s stew), POLISH RYE BREAD (freshly baked), CAKE,  

 WATER, JUICE, TEA&COFFEE TABLE… Preordered ticket: $20. 

• 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 $1500. 

• 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 



 

Słowa Jezusa z Ewangelii są bardzo wymagające. Dlatego na 

początku poproszę o duchową moc i męstwo potrzebne do 

przyjęcia Jego wezwania. 

Pomyślę w sercu o wszystkich, których bardzo kocham, którzy 

obdarzają mnie czystą miłością i z którymi najchętniej przeby-

wam. Powierzę ich Bogu i podziękuję za ich przyjaźń. 

Wsłucham się uważnie w słowa Jezusa o miłości nieprzyjaciół 

(ww. 31-36). Czy nie przebywam jedynie w gronie wybranych, 

którzy dają mi poczucie bezpieczeństwa? 

Co czuję, gdy słyszę słowa Jezusa: „Miłujcie waszych nieprzyja-

ciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (w. 27)? Czy 

nie ma we mnie wewnętrznego oporu? Powiem Jezusowi o 

moich odczuciach. 

Przywołam na pamięć, wszystkich, których nie lubię, nie ak-

ceptuję i niechętnie z nimi przebywam. Kto to jest? Wymienię 

ich po imieniu przed Bogiem. Jakie uczucia najbardziej prze-

szkadzają mi ich kochać? 

Spróbuję wypowiedzieć krzywdy, zranienia i cierpienia, któ-

rych doświadczam od moich nieprzyjaciół. Czy potrafię im 

przebaczyć? 

Będę prosił Jezusa, aby pomógł mi przekraczać doznane zra-

nienia i krzywdy. Zawierzę Mu wszystkich moich krzywdzicieli. 

Odmówię w ich intencji swoją ulubioną modlitwę. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-

stoła do Koryntian. 

Bracia: 

Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyją-
cą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie 
było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, 
co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy 
człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z 
nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten 
niebieski, tacy i niebiescy. 

 

 

 

 

 

 

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, 
tak też nosić będziemy obraz Człowieka nie-
bieskiego. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1              1 SM 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 

CZYTANIE 2                 1 KOR 15, 45-49 

Czytanie z pierwszej Księgi Samuela. 

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy ty-

siące doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop 

Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem 

zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w 

środku obozowiska, a jego dzida była wbita w zie-

mię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni do-

koła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś 

Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce. Teraz po-

zwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym 

pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba». Dawid 

odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem 

podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie 

poniósł kary?» Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na 

wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich 

nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie 

obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich 

twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą 

stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a 

dzieliła go od nich spora odległość. 

Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida kró-

lewska, niech przyjdzie który z pachołków i weź-

mie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość 

i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie 

podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskie-

mu».        

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 103 
„Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.” 
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EWANGELIA                               ŁK 6, 27-38 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, 

którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, 

którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera 

ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwro-

tu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im 

czyńcie. 

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam 

wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze 

czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I 

grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się 

zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, 

żeby tyleż samo otrzymać. 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się 

za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższe-

go; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 

wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będzie-

cie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam da-

ne; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wa-

sze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 

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,  

byśmy do nieba w drodze nie ustali.  

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię  

dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.  

 

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,  

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.  

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,  

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. 

 

4. Nie opuszczaj nas, o Panie! 

Odpuść grzesznym liczne winy, 

Daj nam w serce Twego ranie 

Błogosławieństw zdrój jedyny.  


