
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 

Kwiecień 7, 2019 
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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

O Boże błogosławień-

stwo i potrzebne łaski 

dla ROBERTA 

(req. by Maria Bednarz)  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

For + RUBY PASTULA  

(req. by her sister  

Georgie LaFranchise) 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - 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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4/12 (Friday) Stations of the Cross at 5pm. 

4/13 (Saturday) PIEROGI & GOLABKI EASTER SALE in our church hall from 10am to 

 2pm. We ask help parishioners & friends of St. John’s church in order to  

 prepare well this event! We’ll be making pierogi&golabki on Tuesday, Wednes

 day&Thursday. Join us whenever you have time! 

4/19 (GOOD FRIDAY) ALL DAY ADORATION of the Blessed Sacrament (9am-3pm). 

 This is our community commitment proposed as a spiritual preparation for  

 Easter. Feel free to choose your hour of “being with the Lord”! The list is in the 

 back of the church waiting for your NAME! You can choose a second slot for an 

 hour already taken by somebody else… Come & pray in silence! 

• 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. Thank you for your 

generosity! The baskets will be prepared & delivered to the families in need during 

this coming week. 

• 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 



 

Gwałtowni oskarżyciele przyprowadzili do Jezusa jawnogrzesz-

nicę. Stanę pośród zebranego tłumu, by wpatrywać się w 

twarz zalęknionej i zawstydzonej kobiety (w. 3). 

Będę kontemplował pełną czułości i delikatności twarz Jezusa. 

Pomyślę, że Jezus patrzy na mnie w ten sposób każdego dnia. 

Stanę przed Nim w milczeniu, podobnie jak kobieta z Ewange-

lii. 

Na publiczne oskarżenia kobiety Jezus odpowiada milczeniem 

(ww. 6 i 8). Spróbuję zanurzyć się w milczeniu Jezusa, który zna 

każde serce, również moje. Stanę przed Nim milczący, z całą 

moją grzesznością. Pomyślę, że Jezus patrzy na mnie. Zna mnie 

do głębi. Zwrócę uwagę na budzące się we mnie odczucia i 

wyznam je Jezusowi. 

Oskarżyciele nie wytrwali w ciszy, lecz „w dalszym ciągu Go 

pytali” (w. 7). Cisza jest niezbędna, aby usłyszeć i poznać praw-

dę o sobie. Czy szukam ciszy? Jak często staję w prawdzie 

przed Bogiem? Czy nie unikam spojrzenia Jezusa? 

Będę kontemplował Jezusa, który patrzy na kobietę z przeba-

czającą miłością (ww. 9-11). To spojrzenie pomogło kobiecie 

zobaczyć i uznać własny grzech. Poproszę Jezusa, aby uczył 

mnie patrzeć na siebie jego wzrokiem – w prawdzie i w miło-

ści. 

„I Ja ciebie nie potępiam” (w. 11). Jezus kieruje te słowa osobi-

ście do mnie. Czy potrafię przebaczyć sobie i innym tak jak 

przebacza mi Jezus? Czy nie potępiam siebie? Poproszę Jezusa, 

aby uczył mnie akceptować siebie takim, jakim jestem. Zawie-

rzę Mu całe moje życie, moje wzrastanie i moją walkę z grze-

chem. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu Świętego Pawła  

Apostoła do Filipian. 

Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu 
na najwyższą wartość poznania Chrystusa Je-
zusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze 
wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 
pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie 
mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z 
Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną 
dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość 
pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez 
poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwych-
wstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w 
nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, 

dojdę jakoś do pełnego powstania z mar-
twych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już 
się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to 
zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chry-
stusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie sa-
mym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: 
zapominając o tym, co za mną, a wytężając 
siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyzna-
czonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzy-
wa w górę, w Chrystusie Jezusie. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1              IZ 43, 16-21 

CZYTANIE 2                 FLP 3, 8-14 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez 

morze i ścieżkę przez potężne wody; któ-

ry wyprowadził wozy i konie, także i po-

tężne wojsko; upadli, już nie powstaną, 

zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. 

«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, 

nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. 

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia 

się właśnie.  

 

 

Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też dro-

gę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sła-

wić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i 

strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i 

rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud 

wybrany. Lud ten, który sobie utworzy-

łem, opowiadać będzie moją chwałę».        

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 126 
„Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.” 
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EWANGELIA                               J 8, 1-11 

Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do 

Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co po-

chwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę 

kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamie-

nować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł 

się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I po-

wtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. 

Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. 

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A 

ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie 

grzesz». 

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 - 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. 
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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 - 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. 


