
09/01 (Sunday) New Sunday Schedule. After the summer vacation we go back to our 

 “normal” Sunday schedule: 10am - Holy Mass in English; 12pm - Holy Mass in 

 Polish. Healing Prayer Service every month (Saturday) at 3pm. 

09/01 (Sunday) MISSION FUND collection at the church door after the Mass. 

• Parish Calendar for September is still available in the back of the church.  

• Pierogi & Golabki Sale in August was very successful thanks to the work and com-

mitment of parishioners & friends of St. John’s. We’ve raised $1033 for the Church. 

Thank you all! 

• As you can see the Sunday bulletin became “thinner”. Thanks to our new Hymnals 

we can save some sheets of paper every week. 

• Going out from the Church take a look at our new “welcome” banner hanging on 

the front rail. 

• 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 

September & October to celebrate Mass for you! 

• Thank you MAGDA PIEKARZEWSKA for cleaning the church in August 2019. We’re 

looking for some volunteers who would like to clean the church one Saturday in 

September. Please, notice Fr. Adam ASAP. 

COMMUNITY COMING EVENTS and ANNOUNCEMENTS 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 wspól-

noty miasta Manchester, wychodząc naprzeciw duchowym po-

trzebom, najpierw polskich imigrantów, a obecnie wszystkich 

mieszkańców Stanu Connecticut. 

   Ks. Adam Piekarzewski 
   Proboszcz parafii 

 

XXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 
 

INTENCJA MSZY ŚWIĘTEJ - 10am 

For the benefactors of St. John’s parish. 

INTENCJA MSZY ŚWIĘTEJ - 12pm 

Za wszystkich bohaterów II Wojny Światowej, by dobry Bóg był 

ich nagrodą w niebie za krew przelaną dla Ojczyzny. 

1 września 2019 



Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Bracia: 

Nie przyszliście do namacalnego i płoną-

cego ognia, do mgły, do ciemności i burzy 

ani też do grzmiących trąb i do takiego 

dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usły-

szeli, prosili, aby do nich nie mówił. 

Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, 

do miasta Boga żywego – Jeruzalem nie-

bieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, 

na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła 

pierworodnych, którzy są zapisani w nie-

biosach, do Boga, który sądzi wszystkich, 

do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy 

już doszli do celu, do Pośrednika Nowego 

Testamentu – Jezusa. 

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1         SYR 3:17-18, 20, 28-29 

CZYTANIE 2    HBR 12:18-19, 22-24A 

Czytanie z Mądrości Syracha. 

Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, 

a każdy, kto jest prawy, będzie cię miło-

wał. Im większy jesteś, tym bardziej się 

uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka 

jest bowiem potęga Pana i przez pokor-

nych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, 

albowiem nasienie zła zapuściło w nim 

korzenie. Serce rozumnego rozważa przy-

powieść, a ucho słuchacza – to pragnienie 

mędrca.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 68 
„Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.” 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 

Chwała Tobie, Panie. 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo-

żyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zau-

ważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: 

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś 

znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto 

was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem 

zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miej-

scu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wy-

żej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 

się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 

nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, 

aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyję-

cie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, 

ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 

zmartwychwstaniu sprawiedliwych».                              

Oto Słowo Pańskie. 

Chwała Tobie, Chryste. 

EWANGELIA                  ŁK 14, 1. 7-14 

REFLEKSJA NA DZIŚ 
Jezus przypomina, żeby w spotkaniach z innymi uczyć się bezinteresowności i hojności (w. 

12-14). Pomyślę o moich spotkaniach i relacjach z bliźnimi. Z kim najczęściej i najchętniej 

rozmawiam? Czy nie otaczam się jedynie osobami, które są dla mnie miłe, sympatyczne i 

wdzięczne? Czy nie pomagam innym dla własnej przyjemności, osobistej satysfakcji? Czy 

nie posługuję się drugim człowiekiem dla zaspokojenia własnych potrzeb? 

Czy są osoby, których świadomie nie dopuszczam do siebie i do grona swoich przyjaciół? 

Pomyślę o tych, których nie lubię, których wręcz nie akceptuję. Wymienię ich imiona i po-

wierzę ich Jezusowi. Będę prosił: „Naucz mnie ich kochać!”. 


