
LECTURE DU LIVRE DU DEUTÉRONOME  Dt  18, 15-20
Moïse dit au Peuple d’Israël:  «Au milieu de vous, parmi
vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un
prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce
que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au
mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez:
‘‘Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu,
je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux
pas mourir!’’ «Et le Seigneur me dit alors: ‘‘Ils ont raison.
Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète
comme toi; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il
leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute
pas les paroles que ce prophète prononcera en mon
nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un
prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je
ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom
d’autres dieux, ce prophète-là mourra.’’»
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 94
AUJOURD’HUI NE FERMONS PAS NOTRE COEUR,

MAIS ÉCOUTONS LA VOIX DU SEIGNEUR.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Approchons devant lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête, acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous:
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu,
nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous Sa parole?
«Ne fermez pas votre coeur comme au désert
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.»

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE AUX CORINTHIENS                      1 Co 7, 32-35
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui
qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur,
il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est
marié a le souci des affaires de cette vie, il cherche
comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La
femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci
des affaires du Seigneur ; elle veut lui consacrer son
corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des
affaires de cette vie, elle cherche comment plaire à son
mari. En disant cela, c’est votre intérêt à vous que je
cherche ; je ne veux pas vous prendre au piège, mais
vous proposer ce qui est bien, pour que vous soyez
attachés au Seigneur sans partage.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

ALLELUJA. ALLELUJA.
Béni soit le Seigneur notre Dieu:

sur ceux qui habitent les ténèbres,
Il a fait resplendir sa lumière.

ALLELUJA

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST  SELON SAINT MARC
                    Mc 1, 21-28

Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à
Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la
synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son
enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité,
et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur
synagogue un homme, tourmenté par un esprit mauvais,
qui se mit à crier: «Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth?

CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA.
                   Pwt 18, 15-20

Mojżesz tak przemówił do ludu: «Pan Bóg twój wzbudzi
ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie.
Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga
swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej
nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie
widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł». I odrzekł
mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka
spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje
słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś
nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych
w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy.
Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu
to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu
bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć.»

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

Psalm responsoryjny  95 (94),
 SŁYSZĄC GŁOS PANA

SERC NIE ZATWARDZAJCIE.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki, ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
        Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze
        zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
        Albowiem On jest naszym Bogiem,
        A my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego : +
« Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła ».

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO KORYNTIAN                    1 Kor 7, 32-35
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak
by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek
małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta:
niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to,
by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła
za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku,
nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście
godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
           Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

                       ALLELUJA. ALLELUJA.
Lud, który siedział w ciemności,

ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci

wzeszło światło.
ALLELUJA.

+  SŁOWA  EWANGELII  WEDŁUG  ŚW.  MARKA
               Mk 1, 21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do
synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył
ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w
Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez
ducha nieczystego. Zaczął on wołać : « Czego chcesz
od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś : Święty Boży ». Lecz Jezus rozkazał
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mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch
nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł
z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego
pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet
duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I
wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej.

Oto słowo Pańskie.  Chwała Tobie, Chryste !

Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es: le Saint,
le Saint de Dieu.» Jésus l’interpella vivement: «Silence! Sors de
cet homme.» L’esprit mauvais  le secoua avec violence et sortit
de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous
s’interrogeaient: «Qu’est-ce que cela veut dire? Voilà un
enseignement nouveau, proclamé avec autorité! Il commande
même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent.» Dès lors, sa
renommée se répandit dans toute la région de la Galilée.
Acclamons la Parole de Dieu.Louange à toi, Seigneur Jésus !

1 CHANT D’ENTRÉE CHANTS DE COMMUNION7

CHANT D’ACTION DE GRÂCE8

CHANT DE SORTIE :96 AGNUS DEI:
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 Paix, oui la paix, c‘est le Don de Jésus.(bis)
    Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
    La Paix, oui la paix, c‘est le Don de Jésus.

CHANT D’OFFERTOIRE3

4 SANCTUS:

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!

5 ANAMNÈSE:

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń.
Liczę na Ciebie Ojcze, liczę na kazdy dzień,
Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. (bis)

       Zbyt dobrze wiem kim jestem,
       pyłkiem i liściem na wietrze,
       i wiem kim jesteś, Ty, wielki Boże,
       więc wołam w dzień i noc! Liczę na Ciebie... Niepojęte dary dla nas daje, dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,

Gdy się wieczne Słowo ciałem staje, mocą swojej cudownej sprawy.
Nędze świata precz odmiata, a płaczliwe jęczenia.
W dźwięków głosy pod niebiosy i w wesele zamienia;
Skąd dziś wszyscy weseli - wyśpiewują Anieli:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie, a na ziemi pokój ludowi!

Niebo dzisiaj z ziemią połączone, wyśpiewuje wdzięczności pienie,
Dzięki Bogu czyni nieskończone, za zjawione ludziom Zbawienie.
Radość nasza z Mesjasza, i wszystkiemu stworzeniu,
Że Pan chwały śmierci strzały, skruszył w swym narodzeniu.
Brzmijże, świecie, wesoło - wydaj rozgłos wokoło:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie, a na ziemi pokój ludowi!

Wy jesteście na ziemi światłem mym, (bis)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, Który w niebie jest.

Matko pomóż na ziemi światlem być, (bis)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, Który w niebie jest.

Pod Twą Obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie
I broń od zguby, gdy zagraża cios.
           Czy toń spokojna, czy huczą fale,

 Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz
 Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
 Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

2 ACTE PÉNITENTIEL :
Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous!
O Christ, Toi notre Frère, prends pitié de nous!
Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous!

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.

Pójdź do Jezusa, do niebios bram,
w Nim tylko szukaj pociechy tam.
On nas napoi Krwią Swoich ran,
On Ojciec, Lekarz, Pan!

Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
          Słuchaj Jezu, uczyń z nami cud:
          Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
          o Jezu, pociesz nas.

Że w Hostii jesteś, daj nam to czuć,
nadzieję w sercu omdłoną wzbudź,
daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas,
o Jezu pociesz nas!   Słuchaj Jezu...

Gdy nas otoczy krzyżowy cień,
daj przy ołtarzu w smutny ten dzień
znaleźć ochłodę, męstwo i wzór
w Tobie, o Jezu mój!  Słuchaj Jezu...

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 !

ANNONCES PAROISSIALES:

1. MARDI 2 FÉVRIER: FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR (CHANDELEUR) &  BÉNÉDICTION DES CIERGES
    PENDANT LES MESSES:  mardi à 16.30 au Sacré-Coeur de HARNES;  BILLY-MONTIGNY: mercredi à 10.15.
2. CATÉCHÈSE PAR VISIOCONFÉRENCE: -- mercredi 03 février 2021 de 9.30 à 11.00. (groupes 1,2 et 3)
    LES «JASEŁKA» des enfants de la Catéchèse n’auront pas lieu cette année en raison de la pandémie.
3. VISITES PASTORALES «KOLĘDY»: Merci à tous pour l’accueil, la disponibilité et les offrandes pour notre Église.
     HARNES: - Mardi : Sarreguemines, Belfort, Vittel, Charleville, Luxeuil,  saint Dizier & saint Mihiel.
   (À PARTIR DE 13.00) - Mercredi : Bretagne, Normandie, Picardie, Chanteclair, Duhamel, Valmy et Wattignies.

- Jeudi : Forbach, Thionville, Metz, Constantinople, Gallipoli, Duquesnoy, Plateau &  Carency.
- Vendredi : Fleurus, Lorette, Mont saint Eloi, Neuville saint Vaast, Souchez,Vimy & Absents.

4.VISITE DES MALADES à HARNES tout au long de la semaine; (à Billly-Montigny: mercredi 10 février)
5. INFORMATIONS PAROISSIALES & DIOCÉSAINES  - À RETROUVER SUR NOTRE SITE: www.pmk-harnes.fr -


