
III NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK B -  3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SEMAINE DE PRIÉRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

LECTURE DU LIVRE DE JONAS     Jon 3, 1-5. 10
La parole du Seigneur fut adressée à Jonas : « Lève-
toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le
message que je te donne pour elle. » Jonas se leva et
partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive
était une ville extraordinairement grande : il fallait trois
jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée
à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et
Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive
crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du
plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil.
En voyant leur réaction et comment ils se détournaient
de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment
dont il les avait menacés.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 24
FAIS-NOUS CONNAÎTRE

TES CHEMINS , SEIGNEUR !
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse,
dans ton amour, ne m’oublie pas.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE
SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS

             1 Co 7, 29-31
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès
lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils
n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils
ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux, comme s’ils
n’étaient pas heureux, ceux qui font des achats, comme
s’ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce
monde, comme s’ils n’en profitaient pas. Car ce monde
tel que nous le voyons est en train de passer.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

ALLELUIA. ALLELLUIA.
Le Règne de Dieu est venu jusqu’à vous ;

croyez à la Bone Nouvelle.
ALLLEUIA. 

      + ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
          SELON SAINT MARC                Mc 1, 14-20
Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour
la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait :
« Les temps sont accomplis, le Règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon
et son frère André en train de jeter leurs filets : c’étaient
des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière moi. Je
ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » Aussitôt,
laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin,
Jésus vit Jacques, fils de Zébédée et son frère Jean qui
étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets.
Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque
leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui.

Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus !

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JONASZA
            Jon 3, 1-5. 10

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami :
« Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej
upomnienie, które Ja ci zlecam ». Jonasz wstał i poszedł
do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem
bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz
iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił :
«Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli
się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył
Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego
postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą
postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

Chant du Psaume:

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO KORYNTIAN             1 Kor 7, 29-31
Mówię wam, bracia, czas jest krótki . Trzeba więc, aby
ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co
płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak
jakby się nie radowali ; ci, co nabywają, jak gdyby nie
posiadali ; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego
nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

                  ALLELUJA. ALLELUJA.
Bliskie jest królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
ALLELUJA.

+  SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA
              Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i
głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego,
ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak
zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł
do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie
rybakami ludzi ». I natychmiast zostawili sieci i poszli za
Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i
brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.
Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza,
razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste !

Boże, obdarz Kościół swój jednością i pokojem
Uradowałem się wezwaniem,
Pójdziemy do domu Pana
I oto stoję u bram Twoich -
Jeruzalem nowe - Kościele święty.

Boże, obdarz Kościół swój jednością i pokojem
O Jeruzalem, miasto pokoju,
W Tobie wszyscy się jednoczą.
Przychodzą doń pokolenia,
Aby wielbić Imię Pana.

Boże, obdarz Kościół swój jednością i pokojem
Prosimy o pokój dla ludu Twego
Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
Dla braci i bliźnich naszych
Błagamy o dobra Twoje.

Boże, obdarz Kościół swój jednością i pokojem



1 CHANT D’ENTRÉE :

2 ACTE PÉNITENTIEL :

CHANTS DE COMMUNION :8

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :9

CHANT DE SORTIE :10

7 AGNUS DEI:

CHANT DE L’OFFERTOIRE :4

5 SANCTUS:

6

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert,
Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant,

Christ reviendra,
Christ est là, Christ reviendra, Christ est là!

ANAMNÈSE:

1. Pokoju Twego wielki dar, dziś Jezu nam daj.(bis)
    by imię Twe święte wysławiał cały świat.
    Pokoju Twego wielki dar, dziś Jezu nam daj.
2. La Vie, oui la vie, c‘est le Don de Jésus.(bis)
    Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
    La Vie, oui la vie, c‘est le Don de Jésus.

Panie, dobry jak chleb,
bądź  uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba
w drodze nie ustali. Tyś stał się Manną wędrowców przez
ziemię, dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

Panie, dobry jak chleb,
bądź  uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, a w znaku
chleba z nami pozostałeś. I dla nas zawsze masz
otwarte Serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Pan, kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
By łowić serca słów Bożych prawdą.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów..

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1 - «Je ne viens pas pour condamner le monde :

Je viens pour que le monde soit sauvé.»
2 - «Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :

Je viens pour les malades, les pécheurs.»
3 - «Qui croit en moi a la vie éternelle :

Croyez en mes paroles et vous vivrez.»

ANNONCES PAROISSIALES:

1. CE LUNDI :  CLÔTURE DE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS: Protestants, Catholiques et
      Orthodoxes se rassemblent pour prier. La semaine se termine ce jeudi - jour mémoire de la Conversion de l’Apôtre Paul.
2. CATÉCHÈSE PAR VISIOCONFÉRENCE: -- mercredi 27 janvier 2021 de 9.30 à 11.00. (groupes 1,2 et 3)
3. VISITES PASTORALES «KOLĘDY»: Merci à tous pour l’accueil, la disponibilité et les offrandes pour notre Église.

HARNES: - Mardi : Ardennes, Donat Agache, Paul Guerre, Auguste Lavaurs, Vermelles, Barbusse & Cavroy.
   (À PARTIR DE 13.00) - Mercredi : Oradour, Libération, Charles Debarge & rue François Delattre.
    - Jeudi : Virel, Etienne Goffard, Grand Place, Douaumont, place de Reims, Jeanne d’Arc, Picardie, Bretagne & Normandie.

- Vendredi : Chemin du Bois, Chemin Valois, Impasse Bouthemy et Avenue de la Paix.
4. INFORMATIONS PAROISSIALES & DIOCÉSAINES  - À RETROUVER SUR NOTRE SITE: www.pmk-harnes.fr -

3 PRIÈRE UNIVERSELLE :
Boże, obdarz Kościół swój jednością i pokojem

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów,
pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej,
Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który
idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości !

Jezu zostań w nas, Jezu połącz nas.
Złącz nas w prawdzie i miłości, Który jesteś w nas.
       Jezu, połącz nas, stań pośrodku nas.
       Jedno serce, jedną duszę, stwórz, o Jezu w nas.

Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam,
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy błądzimy,
Ojcze zapomnij nam. (bis)

Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas,
I w swej ojcowskiej miłości, ku naszej schyl się
słabości. Ojcze, przygarnij nas! (bis)

Dwa tysiące lat już mija, gdy nasz Pan
Wciąż panuje w swym świętym Kościele.
Pieśń NOWEGO tysiąclecia wzywa nas,
by w obronie świętej wiary stawać śmielej.
           Panie nasz, Ty przecież o tym dobrze wiesz,
           że do Ciebie wciąż należeć chcemy.
          Twoja chwała i potęga, Twoja cześć
           Niech na zawsze zapanuje na tej ziemi.
Pokolenia się zmieniają z nimi świat,
Niosąc z sobą nowe zagrożenia,
Narzucając złudne życie, nowy ład
Odrzucając wiarę w sens Twego istnienia...

W żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu,
Jezusowi Chrystusowi, dziś do nas zesłanemu?
Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy
A tak Tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy;
Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.


