
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 31, 2019 



2 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

O zdrowie dla  

TINY MORIARTY  

(req. by Dziura’s family)  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

For EUGENIA  

PALUSZYNSKA  

(req. by her daughter 

Maria Bednarz) 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - LUDU, MÓJ LUDU 

 

1. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił 

W czymem zasmucił, albo w czym zawinił. 

Jam cię wyzwolił z mocy faraona, 

a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. 

 

2.  Ludu mój ludu... 

Jam cię wprowadzi w kraj miodem płynący, 

tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. 

 

3. Ludu mój ludu... 

Jam ciebie szczepił winnico wybrana, 

a tyś mnie poił octem swego Pana.      

7 

4/05 (Friday) Stations of the Cross at 5pm. 5-6.30pm - Pierogi&Golabki Sale in our 

 church hall. 

4/07 (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. There will be a special col

 lection for the Mission Fund during the Mass. 

• 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 was $5,000. We are very happy to announce that we have 

reached our goal thanks to the generosity of parishioners, friends of St. John’s & 

thanks to the hard work of those who contributed to our Pierogi & Golabki Sales 

in Lent. Thank you very much! 

• 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 



 

Jezus opowiada o zagubionym dziecku i miłości ojca. Z całą 

uwagą serca będę patrzył na zachowanie dziecka i ojca. 

Będę patrzył najpierw na dziecko – jak odchodzi z domu; po-

tem na ojca, który milczy i szanuje jego wolność (ww. 12-13). 

Poproszę, abym mógł wejść sercem w odczucia cierpiącego 

ojca i w ten sposób odczuć okropność grzechu, który rani i za-

daje mu ból. 

Czy, wyznając moje grzechy (w rachunku sumienia, spowiedzi), 

dostrzegam „twarz” Ojca i Jego cierpienie? Jak często myślę o 

Jego odczuciach, gdy patrzę na mój grzech? 

Będę śledził historię dziecka, które odeszło od ojca. Zobaczę, 

jak grzech rodzi grzech i pogłębia nędzę dziecka (ww. 13-16). 

Spróbuję uświadomić sobie te sytuacje w moim życiu, w któ-

rych dopuszczałem do nagromadzenia się grzechów. 

Będę kontemplował głębokie wzruszenie ojca, który tuli w 

swoich ramionach powracające dziecko (w. 20). Uklęknę przed 

Bogiem Ojcem, powiem mu szczerze o grzechach, które gnębią 

moje serce. Poproszę o łaskę przebaczenia i odczucia Jego oj-

cowskiej miłości i o to, bym mógł się poczuć dzieckiem w Jego 

ramionach. 

Zwrócę uwagę na reakcję starszego syna, który nie chce wejść 

do domu. Nie potrafi przyjąć zachowania ojca wobec jego bra-

ta. Jest przekonany, że nie zasłużył na miłość (ww. 29-30). Ja-

kie odczucia budzą się we mnie, kiedy obserwuję zachowanie 

starszego syna? 

Pomyślę, że słowa ojca, skierowane do starszego syna, dotyczą 

mnie samego. Wszystko, co posiada Ojciec, należy także do 

mnie. Wszystko mam od Niego za darmo. Nie muszę zarabiać 

na Jego miłość. On chce tylko, abym pozwolił się kochać. Za-

kończę modlitwą uwielbienia skierowaną do Boga Ojca. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego 

Pawła Apostoła do Koryntian. 

Bracia: 

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 
nowym stworzeniem. To, co dawne, minę-
ło, a oto wszystko stało się nowe. Wszyst-
ko zaś to pochodzi od Boga, który pojed-
nał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam 
posługę jednania. Albowiem w Chrystusie 
Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując 
ludziom ich grzechów, nam zaś przekazu-
jąc słowo jednania. Tak więc w imieniu 

Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby 
Boga samego, który przez nas udziela na-
pomnień. 

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się 
z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił 
Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się 
stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1              JOZ 5, 9A. 10-12 

CZYTANIE 2                 2 KOR 5, 17-21 

Czytanie z Księgi Jozuego. 

Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z 

was hańbę egipską». 

Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i 

tam obchodzili Paschę czternastego dnia 

miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. 

Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej 

krainy, chleby przaśne i ziarna prażone 

tego samego dnia. 

 

 

 

Manna ustała następnego dnia, gdy za-

częli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już wię-

cej Izraelici manny, lecz żywili się tego 

roku plonami ziemi Kanaan.        

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 34 
„Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.” 
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EWANGELIA                               ŁK 15, 1-3.11-32 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część wła-

sności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy 

syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc roz-

rzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedo-

statek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swo-

je pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, 

lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma 

pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem 

mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się 

twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do 

swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł na-

przeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem 

przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec 

powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też 

pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy uczto-

wać i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I za-

częli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: 

„Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpo-

wiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy 

nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 

roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu 

odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A 

trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a od-

nalazł się”». 

Oto słowo Pańskie.    Chwała Tobie, Chryste. 
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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 - CHRYSTUS PAN KARMI NAS 

 Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,  

            Chwalmy Go na wieki! 

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę Jedynego. 

Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego. 

     

  2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba  na swą sługę unizoną, 

      By mnie odtąd wszyscy ludzie  mogli zwać Błogosławioną. 

 

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła  w swej dobroci niepojętej, 

On, Wszechmocny, On, Najwyższy  On sam jeden zawsze święty.  

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - KRZYŻU ŚWIĘTY 

 

1. Krzyżu święty, nade wszystko, 

drzewo przenajszlachetniejsze! 

W żadnym lesie takie nie jest, 

jedno, na którym sam Bóg jest. 

Słodkie drzewo, słodkie gwoździe 

rozkoszny owoc nosiło. 

  

 

 

 

 

2. Skłoń gałązki, drzewo święte, 

Ulżyj członkom tak rozpiętym. 

Odmień teraz oną srogość, 

Którąś miało z urodzenia. 

Spuść lekuchno i cichuchno 

Ciało Króla niebieskiego. 

  

3. Tyś samo było dostojne, 

Nosić światowe Zbawienie, 

Przez cię przewóz jest naprawion, 

Światu, który był zagubion, 

Który święta Krew polała, 

Co z Baranka wypłynęła. 


