
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 Lucas 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 28, 2019 
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

Za dobrodziejów parafii 

św. Jana Chrzciciela w 

Manchester  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

For + Joyce Czepiel Pike 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - OTRZYJCIE JUŻ ŁZY PŁACZĄCY 

1. Otrzyjcie już łzy płaczący,  

żale z serca wyzujcie 

Wszyscy w Chrystusa wierzący,  

weselcie się, radujcie.    

Bo zmartwychwstał samowładnie,  

jak przepowiedział dokładnie. 

Alleluja, alleluja,  

Niechaj zabrzmi - Alleluja 

  

2. Darmo kamień wagi wielkiej;            3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, 

Żydzi na grób wtoczyli             wyższy nad wszystkie twory, 

Darmo dla pewności wszelkiej            Wstaje z grobu, kruszy mury, 

zbrojnej straży użyli.             nie zna żadnej zapory. 

Na nic straż, pieczęć i skała,            Zdjęta trwogą straż upada 

nad grobem Pana się zdała.           i prawie sobą nie włada. 

Alleluja, alleluja,              Alleluja, alleluja, 

Niechaj zabrzmi - Alleluja              Niechaj zabrzmi - Alleluja 
  

  

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.  
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• HOLY WEEK CELEBRATIONS (Thursday-Friday-Saturday-Sunday). BIG “THANK 

YOU” to all those who prepared & attended the Holy Week celebrations at St. 

John’s. I think that time was a real blessing for everyone of us! Fr. Henry, Mr. Bed-

narz, Mr. Bielenda thank you for your help during the liturgical celebrations; the 

Dziura’s family, thank you for cleaning the Church for Easter; Magda Piekarzewska, 

thank you for all decorations in the Church during these Holy Days... 

• EASTER POLISH DINNER. 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 wonderful parish event  attended by a lot of people.  

A special THANK YOU goes to Joseph Bednarz, Nancy McHugh, Bogusława & Alex-

andra Dziura, Georgie LaFranchise, Maureen Johnson and Magda Piekarzewska. 

• 3 EASTER GIFT BASKETS. It was our Lenten Community Resolution!  Three very 

abundant baskets have been prepared from the generous donations  of our parish-

ioners & friends of St. John’s parish. Just before Easter time Fr. Adam has delivered 

them to the Robertson school where they were received with gratitude & handed 

over to three families in need. Once again our parishioners proved that they know 

what does it mean “to share” especially during the Lenten season... 

• LUDOMIRA KASZUBSKI, wife of Fr. Stanley (Zbigniew) Kaszubski has recently 

passed away. Fr. Stanley served as a Pastor of St. John’s for several years. We ask 

your prayers for Ludomira, Fr. Stanley & all Kaszubski’s family. Funeral Mass was 

celebrated yesterday (Saturday) at All Saints Cathedral in Chicago, IL. 

• 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. We have still free Sundays in May to 

celebrate Mass for you! 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Spróbuję znaleźć się pośród apostołów zamkniętych w Wie-

czerniku. Nie są pewni prawdy, że Jezus zmartwychwstał. Brak 

wiary i ufności wywołuje w nich lęk, a lęk prowadzi do zamyka-

nia się. Czego się lękam i obawiam w moim życiu? Spróbuję 

wzbudzić w sobie głęboką wiarę, że Jezus wie o wszystkich 

moich lękach. 

Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi i staje pośrodku 

zalęknionych apostołów. On jest zawsze pośrodku mojej kru-

chości. Mówi do mnie: „Pokój tobie”, by swoim pokojem le-

czyć moje lęki i otworzyć mnie na życie. Będę prosił o Ducha 

pokoju, aby leczył moje serce z paraliżujących mnie niepoko-

jów. 

Będę patrzył na zachowanie Tomasza, który pomimo świadec-

twa swoich braci apostołów nie wierzy, że Jezus żyje. Czy i ja 

nie zamykam się na świadectwo wiary, które przekazują mi 

moi bliscy? Czy nie zamykam się na wspólnotę wiary, w której 

żyję? 

Tomasz chce osobiście doświadczyć żywego Jezusa. Jezus speł-

nia jego pragnienie „po ośmiu dniach”. On sam wybiera czas 

potrzebny do dojrzewania mojej wiary. Pragnie, abym przez 

osobiste doświadczenie Jego obecności mógł Go z miłością 

dotykać. 

Czy jest we mnie pragnienie osobistego spotykania i doświad-

czania Boga? Czy szukam Go wytrwale i wiernie w osobistej 

modlitwie? 

Będę gorąco prosił Jezusa, aby pozwolił mi doświadczyć, że On 

jest „mój”. W serdecznej modlitwie poproszę także, aby rze-

czywiście stał się Panem mojego życia. Będę powtarzał za To-

maszem: „Pan mój i Bóg mój”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ CZYTANIE 1                                  DZ 5, 12-16 

CZYTANIE 2                AP 1, 9-11A. 12-13. 17-19 

Czytanie z Dziejów Apostolskich. 

Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu 

przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy 

razem w krużganku Salomona. A z obcych 

nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud 

zaś ich wychwalał. 

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i ko-

biet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono 

też chorych na ulice i kładziono na łożach i 

noszach, aby choć cień przechodzącego Pio-

tra padł na któregoś z nich.  

 

 

 

Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie 

rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i drę-

czonych przez duchy nieczyste, a wszyscy do-

znawali uzdrowienia.        

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 118 
„Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.” 
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Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 

Apostoła. 

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i 
królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na 
wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bo-
żego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwy-
cenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą 
potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: «Co 
widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Ko-
ściołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiaty-
ry, Sardes, Filadelfii i Laodycei». 

I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do 
mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem sie-

dem złotych świeczników i pośród świeczni-
ków kogoś podobnego do Syna Człowieczego, 
przyobleczonego w szatę do stóp i przepasa-
nego na piersiach złotym pasem. 

Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak 
martwy, a On położył na mnie prawą rękę, 
mówiąc: «Przestań się lękać! Ja jestem Pierw-
szy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto je-
stem żyjący na wieki wieków i mam klucze 
śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś 
i co jest, i co potem musi się stać». 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  



EWANGELIA                               J 20, 19-31 

Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Chwała Tobie, Panie. 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi by-

ły zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 

«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem ucznio-

wie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 

tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Du-

cha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 

są im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 

Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: 

«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 

gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy ucz-

niowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi 

były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: 

«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg 

mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, któ-

rzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 

uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesja-

szem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

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.  

5 

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - JEZUSA UKRYTEGO 

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,          2. 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 - ZWYCIĘZCA ŚMIERCI 

 

1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana 

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana 

Naród niewierny trwoży się przestrasza 

Na cud Jonasza - Alleluja! 

 

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, 

Anioł zstępuje, niewiasty pociesza; 

Patrzcie mówi im, grób ten próżny został, 

Pan zmartwychpowstał" 

.Alleluja!  


