
4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU       -  ANNÉE B - 4ème DIMANCHE DU CARÊME

LECTURE DU SECOND LIVRE DES CHRONIQUES
            2 Ch 36, 14-16. 19-23

Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et
le peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes
les pratiques sacrilèges des nations païennes, et ils pro-
fanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur.
Le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser,
leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa De-
meure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision
les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se
moquaient de ses prophètes; finalement il n’y eut plus
de remède à la colère grandissante du Seigneur contre
son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu,
abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et
détruisirent ses palais, avec tous leurs objets précieux.
Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient
échappé au massacre; ils devinrent les esclaves du roi
et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Per-
ses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée
par Jérémie: La terre sera dévastée et elle se reposera
durant soixante-dix ans, jusqu’à ce qu’elle ai compensé
par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première
année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la
parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cy-
rus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout  son
royaume – et même consigner par écrit: «Ainsi parle
Cyrus, roi de Perse: Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a
donné tous les royaumes de la terre; et il m’a chargé de
lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. Tous ceux
d’entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur
leur Dieu soit avec eux, et qu’ils montent à Jérusalem!»

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 136
SOUVIENS-TOI, SEIGNEUR,

DE TON AMOUR,
ET VIENS NOUS SAUVER !

Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS                           Ep 2, 4-10
Frères, Dieu est riche en miséricorde; à cause du grand
amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts
par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ:
c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il
nous a ressuscités; avec lui, il nous a fait régner aux
cieux, dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous dans
le Christ Jésus, il voulait montrer, au long des âges futurs,
la richesse infinie de sa grâce. C’est bien par la grâce
que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient
pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas de
vos actes, il n’y a pas à en tirer orgueil. C’est Dieu qui
nous a faits, il nous a créés en Jésus Christ, pour que
nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que
Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR.
Dieu a tellement aimé le monde
qu’Il a donné son Fils unique.

Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle.

+  ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN
                 Jn 3, 14-21

De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse
dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit

CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK
           2 Krn 36, 14-16. 19-23

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli niepra-
wości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów
pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan
poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez
wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem
litował się nad swym ludem i nad swym miedzkaniem.
Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli
ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł
się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie
było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i
zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili
ogniem i wzięl i  się do zniszczenia wszystkich
kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król
uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego
synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się
spełni ło słowo Pana wypowiedziane przez usta
Jeremiasza: „Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych
szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego
zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat”. Aby się
spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha
Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego
panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym
państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król
perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios.
I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w
Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze
ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”

Oto słowo Boże.  Bogu niech będą dzięki !

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO EFEZJAN                   Ef 2, 4-10
Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką
swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na
skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do
życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni! Razem też
wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebies-
kich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wie-
kach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na
przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezu-
sie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to
pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczyn-
ków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego
dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych
czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

CHWAŁA TOBIE, JEZU CHRYSTE,
KRÓLU WIECZNEJ CHWAŁY.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

+  SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA J 3, 14-21
Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył
węża na pustini, tak potrzeba, by wywyższono Syna

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony.
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,
Gdzie Bóg, Król świata całego,
Dokonał życia swojego. (bis)

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony.
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,
Ta sama krew cię skropiła,
Która nas z grzechów obmyła. (bis)

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony.
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo. (bis)

Chant du Psaume:

MESSE DES FAMILLES



1 CHANT D’ENTRÉE:

CHANT DE L’OFFERTOIRE:4

2 ACTE PÉNITENTIEL:

CHANTS DE COMMUNION:7

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :8

CHANT DE SORTIE : 9

5 SANCTUS:

Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie
wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swe-
go Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już
został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzone-
go Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło
przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciem-
ność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy
bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi
światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono
jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża
się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są do-
konane w Bogu”.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste!

élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la
vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique: ainsi tout homme qui croit en lui ne périra
pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui
croit en lui échappe au jugement, celui qui ne veut pas
croire est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici: quand la
lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste
la lumière: il ne vient pas à la lumière, de peur que ses
œuvres ne lui soient reprochées; mais celui qui agit selon
la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient
reconnues comme des œuvres de Dieu.
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus !

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.

  W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,W krzyżu miłości,
nauka.Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,Ten nic nie pragnie ni szuka.
  W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkiem
zmroczonej;  kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie - w  boleści
sercu zadanej.

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» .
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,

Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence

        Ô Jésus, rappelle - nous ta Parole.
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.

PRIÈRE UNIVERSELLE:3

Kyrie, Kyrie eleison - Kyrie, Kyrie eleison !

ANNONCES PAROISSIALES:

6 ANAMNÈSE:

Voici le corps et le sang du Seigneur
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père
le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

Dieu se livre lui-même en partage
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

Jezus jest tu! Jezus jest tu!
O wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię, Jezus jest tu!

Bóg kocha nas! Bóg kocha nas!...
Pan jest wśród nas! Pan jest wśród nas!...

Uczyłeś Panie nas. Bóg jest miłością.
Przez niezliczoność łask.  Bóg jest miłością.
Przez mękę swą i krzyż.    Bóg jest miłością.
Przez odkupienia cud.   Bóg jest miłością.

Miłość cicha jest.  Bóg jest miłością.
Miłość wierna jest.  Bóg jest miłością.
Miłość jedyna jest.  Bóg jest miłością.
Miłość prosta jest.   Bóg jest miłością.

Ona pomaga nam żyć.  Bóg jest miłością.
Ona dodaje nam sił.  Bóg jest miłością.
Ona jednoczy świat.  Bóg jest miłością.
Ona zwycięża śmierć.  Bóg jest miłością.

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.

Mon Dieu, pardonne-moi le temps passé à T’oublier.
Mon Dieu, redonne-moi le temps d’aimer,

de m’arrêter pour Toi. (x3)

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

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 !

1.  ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE: depuis la décision ministérielle du 4 mars, le territoire de notre
    Diocèse a été soumis au confinement des week-ends de ce mois de mars, en plus du couvre-feu de 18.00 à 6.00 pour
    l’ensemble de la semaine. CEPENDANT LES CULTES RESTENT AUTORISÉS. Pour cela, ne pas oublier de remplir
   l’attestation de déplacement dérogatoire individuelle en cochant le motif de déplacement n° 11.
2. L’ÉGLISE St MARTIN de BILLY SERA FERMÉE POUR TRAVAUX JUSQU’AU 11 AVRIL 2021 / communiqué de la Mairie/.
3. CE DIMANCHE 14 MARS À 10.00: MESSE DES FAMILLES DE LA CATÉCHÈSE  & RÉUNION DES PARENTS.
4. VENDREDI PROCHAIN 19 MARS: FÊTE DE SAINT JOSEPH - messe au Sacré-Coeur de HARNES à 16.30.
5. CATÉCHÈSE :  - ce mercredi de 09.30 à 11.00: HARNES /groupes 1, 2/; BILLY - chez Mme DUDARSKI /groupe 3/.
6. MI - CARÊME: GORZKIE ZALE : HARNES: Lundi à 09.00 ; - CHEMIN DE CROIX : HARNES: Vendredi à 16.00.
     --  SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION:  avant les messes de la semaine et du dimanche matin (Harnes).
     --  SOIRÉE PÉNITENTIELLE À L’ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR: lundi saint 29 mars à 16.00.
     --  QUÊTES DU CARÊME POUR LES ENFANTS DE HAÏTI: (Harnes) : chaque vendredi
     -- RÉUNION DE L’ÉQUIPE LITURGIQUE POUR LA SEMAINE SAINTE: ce samedi de 12.30 à 14.30 - Harnes S-Coeur.
7. INFORMATIONS PAROISSIALES & DIOCÉSAINES  - À RETROUVER SUR NOTRE SITE: www.pmk-harnes.fr -


