
CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU                 Rdz 9, 8-15
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: Oto Ja zawieram
przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po
was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z
ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie
są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z
wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami
przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna
istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu
niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał: A to jest znak
przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istota
żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę
na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i
ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże
się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje
przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą
żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód
potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa.
          Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

 Psalm responsoryjny 25(24)
WSPOMNIJ, PANIE, NA TWĄ WIERNOŚĆ

I NA MIŁOSIERDZIE TWOJE.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,*
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,*
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie,*
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,*
ze względu na dobroć Twą, Panie.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PIOTRA  APOSTOŁA               1 P 3, 18-22
Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić;
zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia
Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie
duchom zamkniętym w więzieniu,  niegdyś
nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża
oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu,
to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona
we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale
przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie,
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest
po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani
Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

CHWAŁA TOBIE, JEZU CHRYSTE,
KRÓLU WIECZNEJ CHWAŁY.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

CHWAŁA TOBIE, JEZU CHRYSTE,
KRÓLU WIECZNEJ CHWAŁY.

+  SŁOWA EWANGELII  WEDŁUG ŚW. MARKA
Mk 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni
przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam
wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po
uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest
Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste!

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1er DIMANCHE DU CARÊME

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE         Gn 9, 8-15
Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils: «Voici que
moi, j’établis mon alliance avec vous, avec tous vos des-
cendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour
de vous: les oiseaux, les animaux domestiques, toutes
les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l’arche pour
repeupler la terre. Oui, j’établis mon alliance avec vous:
aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du
déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre.»
Dieu dit encore: «Voici le signe de l’alliance que j’établis
entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont
autour de vous, pour toutes les générations à venir: Je
mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le
signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je ras-
semblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc-
en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai
de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants,
et les eaux ne produiront plus le déluge, qui détruit tout
être vivant.»
     Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE
DE SAINT PIERRE APÔTRE                    1 P 3, 18-22
Frères, le Christ est mort pour les péchés, une fois pour
toutes, lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de
vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à
mort, dans l’esprit, il a été rendu à la vie. C’est ainsi qu’il
est allé proclamer son message à ceux qui étaient pri-
sonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s’étaient révoltés au
temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé
construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre de per-
sonnes, huit en tout, furent sauvées à travers l’eau. C’était
une image du baptême qui vous sauve maintenant: être
baptisé, ce n’est pas être purifié de souillures extérieu-
res, mais s’engager envers Dieu avec une conscience
droite, et participer ainsi à la résurrection de Jésus Christ
qui est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes
les puissances invisibles, à la droite de Dieu.
   Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

TA PAROLE, SEIGNEUR, EST VÉRITÉ,
ET TA LOI, DÉLIVRANCE.

L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole venant de la bouche de Dieu.

TA PAROLE, SEIGNEUR, EST VÉRITÉ,
ET TA LOI, DÉLIVRANCE.

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC
       Mc 1,12-15

Jésus venait d’être baptisé. Aussi-
tôt l’Esprit le pousse au désert. Et
dans le désert, il resta quarante
jours, tenté par Satan. Il vivait parmi
les bêtes sauvages, et les anges
le servaient. Après l’arrestation de
Jean Baptiste, Jésus partit pour la
Galilée proclamer la Bonne Nou-
velle de Dieu; il disait: «Les temps
sont accomplis: le Règne de Dieu
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle.»      Acclamons la Parole de Dieu.

         Louange à toi, Seigneur Jésus !

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.»

Chant du Psaume:



CHANT D’ENTREE:

CHANT DE L’OFFERTOIRE:4

2

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.

Miłosierdzia dla strapionych, w których sercu utknął miecz.
Dla bezdomnych, opuszczonych, rany ich bolesne zlecz...

5 ANAMNÈSE:
Ile razy ten chleb spożywamy
I pijemy z tego kielicha,
Głosimy śmierć twoją, Panie,
Oczekując twego przyjścia w chwale!

1

  Ojcze z Niebios, Boże Panie - Tu na ziemię, ześlij nam,
Twoje święte zmiłowanie - Tu na ziemię, ześlij nam.
  Boże wielki, my w pokorze - Do Twych stóp garniemy się,
Wola Twoja wszystko może - Ześlij nam więc łaski Swe.

ACTE PÉNITENTIEL:

ANNONCES PAROISSIALES:

PRIÈRE UNIVERSELLE:3

Kyrie, Kyrie eleison - Kyrie, Kyrie eleison !

Witam Cię, witam, przenajświętsze Ciało,
któreś na krzyżu sromotnie wisiało
za nasze winy, Synu jedyny
Ojca wiecznego, Boga prawego,
Zbawicielu świata.

Dajemy pokłon Bogu prawdziwemu
w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu,
zebrząc litości od Twej miłości,
byś gniew swój srogi, o Jezu drogi,
Pohamować raczył.

Zmiłuj się, zmiłuj, nad nami grzesznymi,
Racz nie pogardzać prośbami naszymi:
Zgrom hardych siły, daj pokój miły,
Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady,
Spośród ludu twego.

ACTION DE GRÂCE:8

CHANT DE SORTIE: 9

CHANTS DE COMMUNION:7

La Première en chemin, Marie tu nous entraines
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

La Première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Jezu Chryste, Panie miły, Baranku bardzo cierpliwy!
Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce Swoje,
Wzniosłeś za niesprawiedliwość moją.
        Płacz Go człowiecze mizerny, patrząc jak jest miłosierny:
      Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
      Słońce, słońce jasność swą zawiera.

6 SANCTUS:

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.
     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.

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.

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.

1. TEMPS DU CARÊME:  -- QUÊTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE NOTRE ÉGLISE: ce samedi et ce dimanche.
- CHEMIN DE CROIX : HARNES: Vendredi à 16.00 ; BILLY-MONTIGNY: Samedi à 15.30.
- GORZKIE ZALE : HARNES: Mardi à 09.00 ; BILLY-MONTIGNY: Mercredi à 10.15.

     --  SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION:  avant les messes du samedi soir (Billy) & du dimanche matin (Harnes).
     --  SOIRÉE PÉNITENTIELLE À L’ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR: lundi saint 29 mars à 16.00.
2. REPRISE DE LA CATÉCHÈSE PAR VISIOCONFÉRENCE : - mercredi 10 mars de 09.30 à 11.00. /groupes 1, 2 et 3/.

       - samedi 13 mars de 14.30 à 16.00. /groupes 4/.
3. PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE: samedi 20 mars à 10.30 au Sacré-Coeur de HARNES.
4. INFORMATIONS PAROISSIALES & DIOCÉSAINES  - À RETROUVER SUR NOTRE SITE: www.pmk-harnes.fr -

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 !


