
VII NIEDZIELA ZWYKŁA  - ROK A -
7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

LECTURE DU LIVRE DES LÉVITES     19, 1-2. 17-18
Le Seigneur adressa la parole à Moïse: «Parle à toute
l’assemblée des fils d’Israël; tu leur diras: Soyez saints,
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n’auras
aucune pensée de haine contre ton frère. Mais tu N’hé-
siteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu
ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas.
Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton
peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je
suis le Seigneur!»

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 102 ‘103), 1-2, 3-4; 8.10, 12-13
LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIÉ.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE
SAINT PAUL  APÔTRE AUX  CORINTHIENS

  1 Co 3, 16-23
Frères, n’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu,
et que l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un dé-
truit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de
Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous. Que personne
ne s’y trompe: si quelqu’un parmi vous pense être un
sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour de-
venir sage. Car la sagesse de ce monde est folie de-
vant Dieu. L’Écriture le dit: C’est lui qui prend les sages
au piège de leur propre habileté. Elle dit encore: Le
Seigneur connaît les raisonnements des sages: ce n’est
que du vent! Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en
des hommes dont on se réclame. Car tout vous appar-
tient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la
mort, le présent et l’avenir: tout est à vous, mais vous,
vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.
  Parole du Seigneur. Nous rendons  grâce à Dieu.

ALLELUIA. ALLELUIA. ALLELUIA
Celui qui garde la parole du Christ connaît

l’amour de Dieu dans sa perfection.
ALLELUIA.

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON
   SAINT MATTHIEU                  Mt 5, 38-48
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de
Jésus, sur la montagne, il leur disait: « Vous avez ap-
pris qu’il a été dit: Oeil pour oeil, dent pour dent. Eh bien
moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant; mais si
quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore
l’autre. Et si quelqu’un veut te faire un procès et pren-
dre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quel-
qu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. Donne à qui te demande; ne te détourne
pas de celui qui veut t’emprunter. Vous avez appris qu’il
a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton en-
nemi. Eh bien moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, et
priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être

CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ    19, 1-2. 17-18
Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej
społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świę-
tymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał
bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie
będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do
synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak sie-
bie samego. Ja jestem Pan».

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Psalm responsoryjny 103 (102), 1-2, 3-4; 8.10, 12-13
PAN JEST ŁASKAWY, PEŁEN MIŁOSIERDZIA

Błogosław, duszo moja, Pana,
I wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana,
I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
Obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
Ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak odległy jest wschód od zachodu,
Tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
Tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO KORYNTIAN               1 Kor 3,16-23
Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i
że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy
świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli
ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świe-
cie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.
Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.
Zresztą jest napisane:„On udaremnia zamysły
przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły
mędrców”. Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu
ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy
Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć,
czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

          ALLELUJA. ALLELUJA. ALLELUJA
Kto zachowuje naukę Chrystusa,

w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
ALLELUJA.

+ SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
Mt 5, 38-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że
powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię
kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp
i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków,
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj
się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście,
że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego»,
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami
Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia,
że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On
zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za



CHANTS DE COMMUNION :7

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :8

CHANT DE SORTIE :96 AGNUS DEI:

Benedictus, qui venit in nomine Dominii
Benedictus, qui venit in nomine Dominii
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis!

4 SANCTUS:

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.

5 ANAMNÈSE:

vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injus-
tes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récom-
pense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n’en font-
ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que
faites-vous d’extraordinaire? Les païens eux-mêmes
n’en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait.»

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

nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego
czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc
wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.

1 CHANT D’ENTRÉE :

2 ACTE PÉNITENTIEL :

CHANT DE L’OFFERTOIRE :3

Miłosierdzie Twoje Panie, miłosierdzie okaż nam.
I wysłuchaj to błaganie, którym nas natchnąłeś sam.

Miłosierdzia Jezu mój, wejrzyj z nieba na lud Twój
Miłosierdzia Jezu mój, wejrzyj z nieba na lud Twój.

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.

Jezusa ukrytego, mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu.
Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.

Tu Mu ciągle Hosanna, śpiewa Anielski chór,
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są.
Niechże z Nim przebywanie, będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy;
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

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.

Tu as vaincu la mort - Tu es Réssuscité
Et tu reviens encore - pour nous sauver !

Fais-nous semer ton Evangile.
Fais de nous des artisans d’unité.
Fais de nous des témoins de ton Pardon
A l’image de ton Amour.
     3. -  Tu as versé ton sang sur une croix,
            Pour tous les hommes de toutes les races,
            Apprends-nous à nous réconcilier
            Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence

       Ô Jésus, rappelle - nous ta Parole.

1 - Seigneur Jésus, tu nous a dit:
« Je vous laisse un commandement nouveau:
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres
 Ecoutez mes paroles et vous vivrez».

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.

ANNONCES PAROISSIALES:

Zawsze w Twej łasce być i z Tobą żyć !
Tyś szczęścia mego zdrój, o Jezu mój !
Gdy przyjdą czarne dni, o Chryste pomóż mi,
i wzmocnij wiarę mą, ofiarą Twą !

Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi
Vivant, Mystérieux, si près de moi.
Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi.
Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi.

1. MERCREDI DES CENDRES - MESSE D’ENTRÉE DANS LE CARÊME - BILLY-MONTIGNY: 9.45; HARNES: 17.30.
  - CHEMIN DE CROIX  HARNES: Vendredi à 17.00 ; BILLY-MONTIGNY: Samedi à 16.30.

2. SAMEDI & DIMANCHE PROCHAIN - 1er DIMANCHE DU CARÊME: QUÊTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE L’ÉGLISE.
3.  CETTE SEMAINE: -- VISITE DES MALADES - BILLY-MONTIGNY- mercredi; HARNES -  jeudi & vendredi.

  -- RÉUNION DE PRÉPARATION AU MARIAGE: ce vendredi 28 février à 18.15 - Chapelle du S-Coeur HARNES.
4. REPRISE DE LA CATÉCHÈSE POUR TOUS LES ENFANTS: - mercredi 04 mars de 09.30 à 11.00.
5. PROGRAMME PASTORAL 1er SEMESTRE 2020 DE BILLY MONTIGNY & HARNES: feuille de couleur à prendre chez soi.
6. PÈLERINAGES PAROISSIAUX EN LIEN AVEC LE P.Z.K. EN 2020:
    ---  LISIEUX: (Pontmain, ...) du 20 au 23 avril 2020; enfant: 125€, adulte: 300€: feuille d’inscription à retirer.
    ---  LOURDES: du lundi 18 au 25 mai 2020 -- Hôtel EUROPE - prix: 560€ - feuille d’inscription à retirer.
7. PLATEFORME INTERNET: MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE HARNES & BILLY-MONTIGNY: www.pmk-harnes.fr


