
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 

Marzec 3, 2019 
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I NIEDZIELA PRZED WIELKIM POSTEM 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

O dobre rozpoczęcie i 

przeżycie czasu Wielkie-

go Postu dla wszystkich 

parafian.  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

For JACQUELINE  

GIROUARD - new mem-

ber of St. John’s parish 

community! 

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 

3/3 (Sunday) We would like to express our sincere gratitude to the parishioners 

 who contributed with their hard work to the success of yesterday’s Polish 

 Dinner. It was a wonderful parish event attended by a lot of people. A special 

 THANK YOU goes to Joseph Bednarz, Nancy McHugh, Georgie LaFranchise,  

 Bogusława&Alexandra Dziura and Magda Piekarzewska. 

3/3 (Sunday) First Sunday of the month. Special collection will be held today for 

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

3/6 (Ash Wednesday) Holy Mass with imposition of ashes at 5pm. The season of 

 Lent begins. 

3/8 (Friday) Stations of the Cross at 5pm. 5-6.30pm - Pierogi&Golabki Sale in our 

 church hall. 

3/10 (Sunday) Bitter Lamentations will be sung in our church every Sunday of Lent 

 at 9.40am (in English) & 11.40am (in Polish). Come before the Mass to join this 

 moving and very traditional Polish Lenten devotion. 

• 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 $2,500. 

• Lent is a very special time of prayer, fasting and almsgiving. We would like to re-

mind you about the possibility to offer a Holy Mass in your own, particular inten-

tion. Take one of the envelopes from the back of the Church, write down your in-

tention and return it to Fr. Adam or mail it to St. John’s. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Zwrócę najpierw uwagę na słowa, w których Jezus przestrzega 

mnie przed ślepym i bezkrytycznym ufaniem osobom ślepym 

na wartości wiary (w. 39). Im bardziej czuję się słaby i chwiejny 

w wierze, tym bardziej powinienem szukać doświadczonych 

kierowników życia duchowego. Będę prosił, aby Bóg stawiał na 

mojej drodze światłych przewodników życia. 

Mądrego ucznia cechuje pokora i umiejętność słuchania. Dzię-

ki temu będzie kiedyś jak jego nauczyciel, stanie się przewod-

nikiem dla innych (w. 40). Czy potrafi ę słuchać moich nauczy-

cieli życia i z prostotą przyjmować ich napomnienia? 

Jezus przestrzega mnie przed pychą i zarozumiałością, które 

sprawiają, że chętnie „naprawiam” życie innych, nie widząc 

poważnych słabości i grzechów własnego życia (ww. 41-42). 

Jakie uczucia pojawiają się we mnie, gdy słyszę słowo Jezusa: 

„Obłudniku!” (w. 42). Czy i w sobie nie dostrzegam przejawów 

obłudy? Jakie są moje rozmowy o innych? Czy na osobistej 

modlitwie staram się rozmawiać z Bogiem o własnych zranie-

niach i grzechach, które najbardziej mnie bolą? 

„Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo” (w. 44). Modli-

twa jest najlepszą drogą do poznania siebie. Poproszę Jezusa, 

aby pomógł mi spojrzeć w prawdzie na główne owoce mojego 

dotychczasowego życia: dobre i złe. Mogę namalować sobie na 

kartce drzewo, które symbolizuje moje życie, i wypisać na nim 

owoce mojego życia: dobre i gorzkie. Na koniec poproszę Jezu-

sa, aby był moim przewodnikiem; wyznam Mu swoje oddanie i 

uległość. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-

stoła do Koryntian. 

Bracia: 

Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się 
w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się 
słowa, które zostały napisane: 
«Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież 
jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież 
jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem 
zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Pra-
wo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał 
nam odnieść zwycięstwo przez Pana na-

szego, Jezusa Chrystusa. 

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wy-
trwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiar-
nie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud 
wasz nie pozostaje daremny w Panu. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1              SYR 27, 4-7 

CZYTANIE 2                 1 KOR 15, 54B-58 

Czytanie z Mądrości Syracha. 

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, 

podobnie błędy człowieka przy jego oce-

nie. Piec poddaje próbie naczynia garnca-

rza, a sprawdzianem człowieka jest jego 

wypowiedź. 

Jak o uprawie drzewa świadczy jego 

owoc, tak mowa o zamyśle serca człowie-

ka. 

Nie chwal męża przed wypowiedzią, to 

bowiem jest próbą dla ludzi.        

 

 

 

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 92 
„Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.” 
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EWANGELIA                               ŁK 6, 39-45 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie 

jak jego nauczyciel. 

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? 

Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim 

oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę 

ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. 

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by 

dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zry-

wa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobre-

go skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa 

zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta». 

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 - 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.      

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - SERDECZNA MATKO 

 

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi 

Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. 

Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy, 

Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. 

 

Do kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki? 

Tylko do Ciebie, ukochanej Matki, 

U której serce otwarte każdemu, 

A osobliwie nędzą strapionemu.  

 

 

 

 

 

 

Dla Twego Syna wszystko Bóg uczyni, 

Daruje plagi, choć człowiek zawini, 

Jak Cię cna Matko nie kochać serdecznie, 

Gdy się skryć można pod Twój płaszcz bezpiecznie.   


