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LECTURE DU LIVRE DES LÉVITES
                   Lv 13, 1-2. 45-46

Dans le livre des lois d’Israël, le Seigneur dit à Moïse et
à son frère Aaron : « Quand un homme aura sur la peau
une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une
marque de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un
des prêtres ses fils. Le lépreux atteint de cette plaie
portera des vêtements déchirés et les cheveux en
désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres,
et il criera : ‘Impur ! Impur !’ Tant qu’il gardera cette plaie,
il sera impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, sa
demeure sera hors du camp. »

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 31
TU ES MON SALUT ET MA JOIE

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas
l’offense,dont l’esprit est sans fraude.

Je t’ai fait connaître ma faute,  je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant
mes péchés,» et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE
SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS

                1Co 10, 31 - 11, 1
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou
n’importe quoi d’autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne
soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni
pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. Faites comme
moi : en toutes circonstances je tâche de m’adapter à
tout le monde ; je ne cherche pas mon intérêt personnel,
mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient
sauvés. Prenez-moi pour modèle ; mon modèle à moi,
c’est le Christ.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ! 

 ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUJA.
Un grand prophète s’est levé parmi nous :

Dieu a visité son peuple.
            ALLELUIA.

+   ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
     SELON SAINT MARC          Mc 1, 40-45
Un lépreux vient trouver Jésus ; il tombe à ses genoux et
le supplie : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de
pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha
et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » A l’instant même,
sa lèpre le quitta et il fut purifié.Aussitôt Jésus le renvoya
avec cet avertissement sévère : « Attention, ne dis rien à
personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta
purification ce que Moïse prescrit dans la Loi : ta guérison
sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet
homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de
sorte qu’i l n’était plus possible à Jésus d’entrer
ouvertement dans une ville. Il était obligé d’éviter les lieux
habités, mais de partout on venait à lui.

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

CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ
                         Kpł 13, 1-2. 45-46
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona : Jeżeli u kogoś
na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka,
albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką
trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do
jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który
podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy
w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać :
« Nieczysty, nieczysty ! » Przez cały czas trwania tej
choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w
odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

Psalm responsoryjny 32(31)
TYŚ MĄ UCIECZKĄ I MOJĄ RADOŚCIĄ.

Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość,*
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,*
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.+
Rzekłem : « Wyznaję mą nieprawość Panu,*
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,*
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN

       1 Kor 10, 31-11. 1
Bracia : Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie
zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla
Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram
przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści,
lecz dobra wielu,  aby byli  zbawieni.  Bądźcie
naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą
Chrystusa.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

          ALLELUJA,  ALLELUJA, ALLELUJA.
Jezus głosił Ewangelię o Królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
           ALLELUJA.

+ SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA
               Mk 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając
na kolana, prosił Go : « Jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić ». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i
rzekł do niego : « Chcę, bądź oczyszczony ».
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus
surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami :
« Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich ». Lecz on
po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co
zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta,
lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie
zewsząd schodzili się do Niego.

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste !



1. CE DIMANCHE 14 FÉVRIER À 10.00 AU SACRÉ-COEUR:  MESSE DES FAMILLES DE LA CATÉCHÈSE & RÉUNION
2. MERCREDI DES CENDRES - MESSE D’ENTRÉE DANS LE CARÊME - BILLY-MONTIGNY: 10.15;  HARNES: 16.00.

               - CHEMIN DE CROIX : HARNES: Vendredi à 16.00 ; BILLY-MONTIGNY: Samedi à 15.30.
3. PAS DE CATÉCHÈSE en visio CE MERCREDI: -- TOUS LES ENFANTS SONT INVITÉS À LA MESSE DES CENDRES....
4. SAMEDI & DIMANCHE PROCHAIN - 1er DIMANCHE DU CARÊME: QUÊTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE L’ÉGLISE.
5. DERNIÈRES VISITES PASTORALES «KOLĘDY»: Merci à tous pour l’accueil, la disponibilité et les offrandes pour notre Église.
    ---- lundi et mardi  (À PARTIR DE 13.00) visite chez tous ceux qui étaient  «Absents»...
6. PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME: samedi 20/02 à 10.30 au Sacré-Coeur de HARNES.
7. REMERCIEMENTS DU RECTORAT DE LA M.C.P. de FRANCE POUR LE DON DU DIMANCHE DU MIGRANT: 693,45 euros
8. INFORMATIONS PAROISSIALES & DIOCÉSAINES  - À RETROUVER SUR NOTRE SITE: www.pmk-harnes.fr -

ANNONCES PAROISSIALES:

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :

CHANT DE SORTIE :

Kyrie, Kyrie eleison - Kyrie, Kyrie eleison !

PRIÈRE UNIVERSELLE :4

Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus!
Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi!

Gloire à Toi, ressuscité!
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

7 AGNUS DEI:

5 SANCTUS:

6 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 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.

CHANTS DE COMMUNION :8

9

10

1 CHANT D’ENTRÉE :

2 ACTE PÉNITENTIEL :

CHANT DE L’OFFERTOIRE :3

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!

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...

Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny,
Tęskny się w niebo unosi dźwięk:
O Boskie Serce, skarbie jedyny,
wysłuchaj grzesznych serc  naszych jęk.

Nie chciej odrzucać modlitwy tej.
bo Twej litości błagamy w niej:
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

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.

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.

Matko Najświętsza, do Serca Twego,
mieczem boleści wskroś przeszytego,
wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
i gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

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

«Je ne viens pas pour jugez les personnes:
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu.»

«Qui croit en moi a la Vie éternelle:
Croyez en mes paroles et vous vivrez.»

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 !


