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5ème DIMANCHE DU CARÊME

LECTURE DU LIVRE DE JÉRÉMIE       Jr 31, 31-34
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai
avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une
Alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’Alliance que
j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par
la main pour les faire sortir d’Égypte : mon Alliance, c’est
eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’avais des droits
sur eux. Mais voici quelle sera l’Alliance que je conclurai
avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés,
déclare le Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond
d’eux-mêmes ; je l’inscrirai dans leur cœur. Je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus besoin
d’instruire chacun son compagnon ni chacun son frère
en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car
tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus
grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes,
je ne me rappellerai plus leurs péchés.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 50
DONNE-NOUS, SEIGNEUR, UN CŒUR NOUVEAU !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins,
vers toi reviendront les égarés.

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX  He 5, 7-9
Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté
avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa
supplication, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort ; et,
parce qu’il s’est soumis en tout, il a été exaucé. Bien
qu’il soit le Fils, il a pourtant appris l’obéissance par les
souffrances de sa passion ; et, ainsi conduit à sa
perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
la cause du salut éternel.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR, GLOIRE À TOI.
Fils de l’homme, élevé sur la croix,

par toi tous les hommes reçoivent la vie.

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN
               Jn 12, 20-33

Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour
adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent
Philippe, qui était de Béthsaïde en Galilée. Ils lui firent
cette demande: «Nous voudrions voir Jésus.» Philippe
va le dire à André; et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare: «L’heure est venue pour le Fils
de l’homme d’être glorifié. Amen, amen, je vous le dis: si
le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul;
mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui qui aime
sa vie la perd; celui qui s’en détache en ce monde la
garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir,
qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant
je suis bouleversé. Que puis-je dire? dirai-je: Père délivre-
moi de cette heure? - Mais non ! C’est pour cela que je
suis parvenu à cette heure-ci! Père, glorifie ton nom!»
Alors, du ciel vint une voix qui disait: «Je l’ai glorifié et je

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA
               Jr 31, 31-34

Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem
Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak
przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy
ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą,
mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z
domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę
swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą
się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do
drugiego: „Poznajcie Pana”. Wszyscy bowiem od
najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan,
ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie
będę już wspominał.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

Psalm responsoryjny 51(50)
STWÓRZ, O MÓJ BOŻE, WE MNIE SERCE CZYSTE.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,*
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy*
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste*
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza*
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia*
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich*
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

CZYTANIE Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓW    Hbr 5, 7-9
Bracia: Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni
ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł
Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej
uległości. A chociaż był Synem, nauczył się
posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko
wykonal, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla
wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

CHWAŁA TOBIE, JEZU CHRYSTE,
KRÓLU WIECZNEJ CHWAŁY.

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

+ SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA  Jn 12, 20-33
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w
czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc
przystąpil i do Filipa, pochodzącego z Betsaidy
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć
Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei,
Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał
im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został
uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w
ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym
świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał
Mi służyć, niech idzie za Mną,  a gdzie Ja jestem, tam
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój
Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam
powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie,
właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze,
uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba:



CHANT DE COMMUNION :8

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :9

CHANT DE SORTIE :10

le glorifierai encore.» En l’entendant, la foule qui se tenait
là disait que c’était un coup de tonnerre; d’autres disaient:
«C’est un ange qui lui a parlé.» Mais Jésus leur répondit:
«Ce n’est pas pour moi que cette voix s’est fait entendre,
c’est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé;
voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté
dehors; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai
à moi tous les hommes.» Il signifiait par là de quel genre
de mort il allait mourir.

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

„I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał
to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do
Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze
względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa
się sąd na tym światem. Teraz władca tego świata
zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To
powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste!

ANNONCES PAROISSIALES:

1 CHANT D’ENTREE:

CHANT DE L’OFFERTOIRE :4

2 ACTE PÈNITENTIEL:

5 SANCTUS:

6 ANAMNÈSE:
   Oto Wielka Tajemnica Wiary:

Ile razy ten Chleb spożywamy i pijemy z tego Kielicha,
głosimy śmierć Twoją, Panie,

oczekując Twego przyjścia w chwale.

Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie,
jako Pan Chrystus za nas cierpiał rany;
Od pojmania nie miał odpocznienia, aż do skonania.

Naprzód w ogrójcu wziął pocałowanie,
Tam Judasz zdrajca dał był Żydom znamię;
Oto Żydowie mego Mistrza macie, tego imajcie.

PRIÈRE UNIVERSELLE:3

Kyrie, Kyrie eleison - Kyrie, Kyrie eleison !

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.

Jużem dość pracował dla ciebie, człowiecze,
Trzydzieści lat i trzy na tym nędznym świecie.
Pójdę, pójdę do Jerozolimy; co o Mnie pisano,
To wszystko wykonam.

Już się dokończyło me pielgrzymowanie,
Już teraz zawieram moje nauczanie,
Już chcę sprawę zbawienia dokonać,
Idźcie, ucznie moi, wieczerzę gotować.

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...

7 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.

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!

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 18 mars, le territoire de notre
    Diocèse a été soumis au confinement la semaine comme le week-end jusqu’au 18 avril, en plus du couvre-feu dé
    de 19.00 à 6.00. CEPENDANT LES CULTES RESTENT AUTORISÉS. Pour cela, ne pas oublier de remplir l’attestation
   de déplacement dérogatoire individuelle en cochant la case: «déplacement à destination d’un lieu de culte...»
2. PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE : feuilles de couleur à prendre à la sortie de l’église.
     --  MESSES DES RAMEAUX: HARNES S-Coeur: Samedi à 16.00 (messe anticipée); Dimanche à 08.00  et 10.00.
     --  NE PAS OUBLIER DE PASSER SAMEDI PROCHAIN À L’HEURE D’ÉTÉ !!!!!  - (en avançant d’1 heure sa pendule) -
3. CE SAMEDI/DIMANCHE : LA SECONDE QUÊTE EST SPÉCIALEMENT DESTINÉE POUR LES ENFANTS DE HAITI.
4. JEUDI PROCHAIN 25 MARS : FÊTE DE L’ANNONCIATION - messe au Sacré-Coeur de HARNES à 16.00.
5. RETOUR À LA CATÉCHÈSE PAR VISIOCONFÉRENCE :  - ce mercredi de 10.30 à 12.00:  /groupes 1, 2 et groupe 3/.
6. SECONDE PARTIE DU CARÊME: GORZKIE ZALE: HARNES: Lundi à 09.00 ; CHEMIN DE CROIX: Vendredi à 16.00.
     --  SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION:  Samedi des Rameaux à 15.00 et dimanche matin à 07.30. (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
    --  PRÉPARATION DE L’EGLISE POUR LA SEMAINE SAINTE: ce jeudi et vendredi de 12.00 à 15.30.
     --  II RÉUNION DE L’ÉQUIPE LITURGIQUE POUR LA SEMAINE SAINTE: ce samedi de 12.30 à 14.30 - Harnes S-Coeur.
    --  TYDZIEŃ  MIŁOSIERDZIA 1ER SEMESTRE 2021: (Harnes) : 548 €; (Billy-M.):  423,15 €; (Tow. Mężów Harnes): 40 €.
7. PAS DE CÉLÉBRATIONS DANS L’ÉGLISE St MARTIN de BILLY EN RAISON DESTRAVAUX JUSQU’AU 11 AVRIL 2021.
8. INFORMATIONS PAROISSIALES & DIOCÉSAINES  - À RETROUVER SUR NOTRE SITE: www.pmk-harnes.fr -

Chercher avec Toi dans nos vies, les pas de Dieu:
Vierge Marie, Par Toi, accueillir aujourd’hui le Don
de Dieu, Vierge Marie.

Puisque tu souffres avec nous - Gethsémani,
Vierge Marie, Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,
entre tes mains voici ma vie.


