
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 

Maj 5, 2019 
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III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

O Boże błogosławień-

stwo i potrzebne łaski 

dla JASIA  

PIEKARZEWSKIEGO 

z okazji 1 urodzin. 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

For MITCHELL BIELENDA 

new member  

of St. John’s parish! 

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. 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - 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! 

 

3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,  

Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.  

Ojcu swojemu już uczynił zadość,  

Nam niesie radość. Alleluja!  
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05/05 (Sunday) First Sunday of the month. Special collection is held today for the 

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

05/12 (Sunday) MOTHER’S DAY! 

• As you can see, we have changed all light bulbs in our Church - the presbytery, High 

Altar, side Altars, 2 main aisle chandeliers and 2 sides wall sconces. New light bulbs 

are all LEDs which are extremely energy efficient and consume up to 90% less pow-

er than incandescent bulbs. Also, money and energy is saved in maintenance and 

replacement costs due to the long LED lifespan.  

• 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 



 

Zwrócę uwagę na wspólnotę apostołów. Po trudnych przeży-

ciach męki i śmierci Mistrza, po licznych próbach wiary, wraca-

ją nad Jezioro Galilejskie – miejsce swego powołania. Pragną 

odnaleźć pierwszą gorliwość powołania. Nie wszyscy jednak 

przyszli nad jezioro, choć Jezus kilka razy obiecywał, że tam 

będzie ich oczekiwał (ww. 1-2). 

Jaka jest obecna kondycja mojego powołania? Czy nie powi-

nienem wrócić do pierwotnej miłości i odnowić zapał, jaki to-

warzyszył mi na początku? 

Będę kontemplował Jezusa, który wypatruje swoich apostołów 

(w. 4). Zechcę usłyszeć Jego pełne czułości słowa: „Dzieci, czy 

nie macie nic do jedzenia?” (w. 5). Uświadomię sobie, że z tą 

samą czułością zwraca się do mnie. Pomyślę o różnych mo-

mentach życia, w których poczułem ciepło Jego troskliwej 

obecności. Wyrażę Jezusowi moją wdzięczność. 

Jezus napełnia sieci apostołów (w. 6). On jest w każdym moim 

trudzie. Żaden trud nie jest daremny, jeśli Mu zaufam i będę 

cierpliwie czekał na owoce wysiłku i cierpienia, które zapewni 

mi On sam. 

„To jest Pan” (w. 7). Poproszę o dar rozpoznawania Jezusa po-

śród mojego codziennego zmęczenia i trudów. 

Będę kontemplował Jezusa, który spożywa posiłek z apostoła-

mi (ww. 12-13). Podziękuję za Jego nieustanną obecność we 

wspólnocie, w której żyję, a zwłaszcza za Eucharystię, w której 

mogę razem z Nim przeżywać ucztę, na której On sam staje się 

dla mnie pokarmem. 

Będę się starał rozpoznawać obecność Jezusa w różnych mo-

mentach dnia, powtarzając: „To jest Pan”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ CZYTANIE 1                          DZ 5, 27B-32. 40B-41 

CZYTANIE 2                 AP 5, 11-14 

Czytanie z Dziejów Apostolskich. 

Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam 

zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełni-

liście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ścią-

gnąć na nas odpowiedzialność za krew tego 

Człowieka?» 

«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – od-

powiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg 

naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy 

straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wy-

wyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako 

Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi 

nawrócenie i odpuszczenie grzechów.  

 

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz 

Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy 

Mu są posłuszni». 

I zabronili apostołom przemawiać w imię Je-

zusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili 

sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się 

godni cierpieć dla Imienia Jezusa.        

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 30 
„Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.” 
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Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 

Apostoła. 

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu anio-
łów dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a 
liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, 
mówiących głosem donośnym: «Baranek zabi-
ty jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i 
mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosła-
wieństwo». 

 

 

 

 

 

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na 
ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co 
w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: 
«Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogo-
sławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki 
wieków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: 
«Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  



EWANGELIA                               J 21, 1-14 

Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Chwała Tobie, Panie. 

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli ra-

zem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Ze-

bedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić 

ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 

nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie 

nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» 

Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 

znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powie-

dział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, 

usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie 

nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za 

sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A 

kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł 

do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i 

wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomi-

mo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie 

się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, 

że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci 

raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

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 - 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 uniżoną, 

      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. 

      4. On który przez pokolenia  pozostaje miłosierny, 

      Wobec tego, kto Mu służy  i chce zostać Jemu wierny. 

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - 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 
  


