
09/10  (Tuesday) Parish Committee meeting at 10am. 

09/11-12 (Wed-Thu) Two days of PIEROGI WORKSHOP at 10am. Please, come & 

  give a hand preparing pierogi for our next Sale. If you cannot come, you 

  can always make a contribution to help us buy the ingredients we need 

  for the workshop. 

09/14  (Saturday) HEALING PRAYER SERVICE at 3pm. This is a powerful church  

  service of bringing God’s healing power into the lives of those who are 

  suffering from illness, physical disabilities, grief, fear, and mental or 

  spiritual health issues. If you suffer physically or spiritually come to 

  experience the healing power of Jesus! If you are OK come to thank God 

  for all the blessings you’ve received so far! INVITE YOUR FRIENDS! 

• 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! 

• ROBERTA DEKKER - the former parishioner of St. John’s - passed away Monday, 

Sept. 2, 2019. The funeral was celebrated yesterday, Sept. 7 at 3pm. Let’s pray for 

the soul of Roberta, for her husband & her family in grief. 

 

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 

 

XXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 
 

INTENCJA MSZY ŚWIĘTEJ - 10am 

For St. John’s parish family. 

INTENCJA MSZY ŚWIĘTEJ - 12pm 

Za Daniela i jego żonę o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski—szczególnie o łaskę zdrowia. 

8 września 2019 



Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do 

Filemona. 

Najdroższy: 

Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień 

Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim 

dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w 

kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsy-

łam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyj-

mij do domu. Zamierzałem go trzymać 

przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał 

mi usługi w kajdanach, które noszę dla 

Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie 

czynić niczego bez twojej zgody, aby do-

bry twój czyn był nie jakby z musu, ale z 

dobrej woli. Może bowiem po to oddalił 

się od ciebie na krótki czas, abyś go ode-

brał na zawsze, już nie jako niewolnika, 

lecz więcej niż niewolnika, jako brata 

umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza 

dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno 

w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się 

poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij 

go jak mnie.  Oto Słowo Boże. 

CZYTANIE 1         MDR 9, 13-18 

CZYTANIE 2    FLM 9B-10. 12-17 

Czytanie z Księgi Mądrości. 

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż 

pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli 

śmiertelników i przewidywania nasze za-

wodne, bo śmiertelne ciało przygniata 

duszę i ziemski namiot obciąża rozum pe-

łen myśli. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z 

trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – 

a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż 

poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądro-

ści, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha 

swego? 

 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się 

proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i 

zostali ocaleni przez Mądrość.                 

 

 

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 90 
„Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.” 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 

Chwała Tobie, Panie. 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi 

do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nad-

to i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a 

idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, 

czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykoń-

czyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, 

a nie zdołał wykończyć”. 

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 

wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 

dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy 

tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być mo-

im uczniem».                             

Oto Słowo Pańskie. 

Chwała Tobie, Chryste. 

 

EWANGELIA                  ŁK 14, 25-33 

REFLEKSJA NA DZIŚ 
Przywołam na pamięć wszystkie osoby drogie mojemu sercu. Pomyślę o relacjach i o naj-

głębszych uczuciach, jakie mnie z nimi łączą. Czy jestem w nich wolny? Czy nie przysłaniają 

mi Jezusa i nie opóźniają mojego kroczenia za Nim? Czy odczuwam w sobie jakiekolwiek 

relacje z drugą osobą, które nie przystoją mojemu powołaniu i osłabiają moją wierność Je-

zusowi? Szczerze porozmawiam o tym z Jezusem i będę Go prosił o uporządkowanie moich 

postaw miłości. Na jakie cierpienie jest mi najtrudniej zgodzić się w moim życiu? Poproszę 

o szczerość i otwartość, abym mógł poznać moje największe opory i lęki wobec cierpienia. 

Powierzę je Jezusowi, aby pomagał mi pokonywać opory i pokusy zniechęcenia. 


