
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 10, 2019 
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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

O jak najlepsze duchowe 

owoce Wielkiego Postu 

dla wszystkich parafian.  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

For JERYL LYNN DICKSON 

(req. by Richard Dickson) 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - KRZYŻU CHRYSTUSA 

 

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Gdzie Bóg, Król świata całego  

dokonał życia swojego. 

 

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Ta sama Krew Cię skropiła,  

która nas z grzechów obmyła. 

 

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Z Ciebie moc płynie i męstwo,  

w Tobie jest nasze zwycięstwo!      
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3/10 (Sunday) As we celebrate the Institution of the Polish National Catholic 

 Church, the second collection is held today for the National Church Center in  

 Scranton, PA. 

3/13 (Wednesday) Parish Committee meeting in the church hall at 10am. 

3/15 (Friday) Stations of the Cross at 5pm. 5-6.30pm - Pierogi&Golabki Sale in our 

 church hall. 

3/17 (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. 

• Lenten Community Resolution: 3 Easter Gift Baskets which are going to be pre-

pared and donated to 3 families in need before the Easter time. Please, choose a 

product you want to buy and cross it out from the list at the altar of St. Joseph. 

Bring the product and place it in the box. We also collect other items which can be 

offered to families in need. Deadline: April 7 (Passion Sunday). 

• 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 $3,750. 

• 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 



 

Będę kontemplował Jezusa, który „pełen Ducha Świętego” 

udaje się na pustynię. Jezus jest sam i zmaga się z trudnymi 

warunkami pustyni. Pości, odczuwa głód i jest kuszony. 

Poproszę Jezusa, aby pozwolił mi pobyć razem z Nim i wejść w 

Jego przeżycia (ww. 1-2). Będę z Nim na modlitwie, w Jego 

zmaganiu się z głodem. Uważnie wsłucham się w Jego zdecy-

dowany głos, którym odpowiada na pokusy Złego. 

Zauważę, że szatan zaczyna kusić Jezusa w chwili Jego fi zycz-

nego i psychicznego kryzysu, gdy „poczuł głód” (w. 3). Czy nie 

przeżywam obecnie jakiegoś kryzysu? Czy nie mam ochoty się 

poddać? Wypowiem to szczerze przed Jezusem. 

Zwrócę uwagę na treść trzech pokus: chęć posiadania, pano-

wania i niezależności za wszelką cenę (ww. 3-12). W pokusach 

kryje się tragizm ich konsekwencji: zaspokojona żądza posiada-

nia rodzi nieodpartą chęć panowania, ta zaś prowadzi do cał-

kowitej niezależności i samowoli. 

Jezus demaskuje diabelską logikę pokus. Stanowczo odpowia-

da własną logiką wartościowania: nie chce posiadać – wybiera 

ubóstwo, nie chce, aby Mu służono – pragnie służyć, odrzuca 

pychę samowystarczalności – Bóg jest jedynym Panem. 

Jezus za każdym razem odpiera pokusy, przytaczając słowa 

Biblii (ww. 3-12). Życie Słowem Bożym staje się źródłem mą-

drości i mocy w pokusach. Będę się uczył od Jezusa mądrości 

odpierania pokus. 

Będę prosił Ducha Świętego, aby wzbudzał we mnie pragnie-

nie pustyni i wewnętrznej ciszy. Odnowię moje pragnienie mo-

dlitwy i życia Słowem Boga na każdy dzień. Będę powtarzał: 

„Jezu, pomóż mi przylgnąć do Twojego słowa”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-

stoła do Rzymian. 

Bracia: 

Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko 
ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». 
A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli 
więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 
Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg 
Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zba-
wienie. Bo sercem przyjęta wiara prowa-
dzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej 
ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pi-

smo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie bę-
dzie zawstydzony». 

Nie ma już różnicy między Żydem a Gre-
kiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. 
On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, 
którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto 
wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawio-
ny». 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1              PWT 26, 4-10 

CZYTANIE 2                 RZ 10, 8-13 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. 

Mojżesz powiedział do ludu: 

«Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy 

go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty 

wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, 

Boga swego: 

„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do 

Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi 

i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i licz-

ny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębi-

li nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymu-

sowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców 

naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał 

na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemięże-

nie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną 

ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wiel-

kiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas 

na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w 

mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwo-

ciny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. 

Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. 

Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».        

 

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 91 
„Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.” 

3 



EWANGELIA                               ŁK 4, 1-13 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 

pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich 

upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 

kamieniowi, żeby stał się chlebem». 

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». 

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa 

świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są 

poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszyst-

ko będzie Twoje». 

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i 

Jemu samemu służyć będziesz”». 

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: 

«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim 

da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 

nie uraził swej nogi o kamień”». 

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 

swego”». 

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. 

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 - ACH, MÓJ JEZU 

1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz  

W Ogrójcu zakrwawiony! 

Tam Cię Anioł w smutku cieszył,  

Skąd był świat pocieszony.  

 

Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,  

Bo Cię kocham serdecznie. 

 

 

 

2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze  

Do słupa przywiązany. 

Za tak ciężkie grzechy nasze  

Okrutnie biczowany. 
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PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - O PANIE TY NAM DAJESZ 

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. 

Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń: 

 

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x 

 

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. 

Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. 

 

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. 

Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.  

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - JEZU CHRYSTE, PANIE MIŁY 

 

1. Jezu Chryste, Panie miły 

Baranku bardzo cierpliwy!  

Wzniosłeś na krzyż ręce swoje,  

Gładząc nieprawości moje. 

 

2. Płacz Go, człowiecze mizerny, 

Patrząc jak jest miłosierny; 

Jezus, na krzyżu umiera, 

Słońce jasność swą zawiera. 

 

 

 

 

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa, 

Zwisła Mu na piersi głowa; 

Matka, pod Nim frasobliwa, 

Stoi z żalu ledwie żywa. 


