
Jésus, j’ai confiance en Toi !
Jésus, j’ai confiance en Toi !

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
Ac 3, 13-15. 17-19

Devant tout le peuple, Pierre prit la parole: «Hommes
d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu
de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus,
alors que vous, vous l’aviez livré; devant Pilate, qui était
d’avis de le relâcher, vous l’aviez rejeté. Lui, le saint et
le juste, vous l’aviez rejeté, et vous avez demandé qu’on
vous accorde la grâce d’un meurtrier. Lui, le Chef des
vivants, vous l’avez tué; mais Dieu l’a ressuscité d’entre
les morts, nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères,
je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et
vos chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de tous les
prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait,
accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc
et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés.»
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume
RÉVÈLE-NOUS, SEIGNEUR,
TON VISAGE DE LUMIÈRE.

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE
DE SAINT JEAN                                          1 Jn 2, 1-5a
Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez
le péché. Mais, si l’un de nous vient à pécher, nous avons
un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. Il
est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement
pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier.
Et voici comment nous pouvons savoir que nous le
connaissons: c’est en gardant ses commandements.
Celui qui dit: «Je le connais», et qui ne garde pas ses
commandements, est un menteur : la vérité n’est pas
en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole,
l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

  ALLELUIA. ALLELUIA.
Le Seigneur ressuscité est apparu à ses Apôtres,

Il leur a donné sa paix.
            ALLELUIA. ALLELUIA.

+   ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
     SELON SAINT LUC                          Lc 24, 35-48
Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux
onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé
sur la route, et comment ils avaient reconnu le Seigneur
quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient
encore, lui-même était là au milieu d’eux, et il leur dit:
«La paix soit avec vous.» Frappés de stupeur et de
crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit:
«Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOST.    Dz 3, 13...19
Piotr powiedział do ludu:
Bóg naszych ojców, Bóg
Abrahama, Izaaka i Jaku-
ba, wsławił Sługę swego,
Jezusa, wy jednak wyda-
liście Go i zaparliście się
Go przed Piłatem, gdy
postanowił Go uwolnić.
Zaparliście się świętego i
sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabój-
cy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z mar-
twych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem,
bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak
przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co za-
powiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego
Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się,
aby grzechy wasze zostały zgładzone.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

Psalm responsoryjny
WZNIEŚ PONAD NAMI

ŚWIATŁOŚĆ TWOJĄ, PANIE.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,*
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,*
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
    Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego  wiernego,*
    Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
     Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,*
     bo tylko Ty jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. JANA  APOSTOŁA                             1 J  2, 1-5a
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszy-
li. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wo-
bec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On
bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie
tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowuje-
my Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie za-
chowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w
nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym na-
prawdę miłość Boża jest doskonała.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

   ALLELUJA. ALLELUJA.
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,

Niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
               ALLELUJA. ALLELUJA.

+  SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
               Łk 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak
poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali
o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Po-
kój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że
widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście
zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała
ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach
pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości
jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
„Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek piec-
zonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich:
„To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy
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1 CHANT D’ENTRÉE:

2 ACTE PÉNITENTIEL:

5 SANCTUS:

CHANT D’OFFERTOIRE :4

7 AGNUS DEI:

PRIÈRE UNIVERSELLE3

      Kyrie, Kyrie eleison - Kyrie, Kyrie eleison !

CHANT DE COMMUNION : 8

ACTION DE GRÂCE 9

CHANT DE SORTIE :10

byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co
napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i
w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli
Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy
jesteście świadkami tego”.

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie Chryste!

pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et
mes pieds: c’est bien moi. Touchez-moi, regardez: un
esprit n’a pas de chair ni d’os, et vous constatez que j’en
ai.» Après cette parole il leur montra ses mains et ses
pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et
restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit: «Avez-vous
ici quelque chose à manger?» Ils lui offrirent un morceau
de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis
il déclara: «Rappelez-vous les paroles que je vous ai di-
tes quand j’étais encore avec vous: Il fallait que s’accom-
plisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse,
les Prophètes et les Psaumes.» Alors il leur ouvrit l’esprit
à l’intelligence des Écritures. Il conclut: «C’est bien ce
qui était annoncé par l’Écriture: les souffrances du Mes-
sie, sa résurrection d’entre les morts le troisième jour, et
la conversion proclamée en son nom pour le pardon des
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jéru-
salem. C’est vous qui en êtes les témoins.»
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus !

Dwa tysiące lat już mija, gdy nasz Pan
Wciąż panuje w swym świętym Kościele.
Pieśń NOWEGO tysiąclecia wzywa nas,
by w obronie świętej wiary stawać śmielej.

Panie nasz, Ty przecież o tym dobrze wiesz,
że do Ciebie wciąż należeć chcemy.
Twoja chwała i potęga, Twoja cześć
Niech na zawsze zapanuje na tej ziemi.

Pokolenia się zmieniają z nimi świat,
Niosąc z sobą nowe zagrożenia,
Narzucając złudne życie, nowy ład
Odrzucając wiarę w sens Twego istnienia...

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!

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.

Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie,
wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie,
Bo zmartwychwstał samowłądnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi, Alleluja!

Darmo kamień ciąży wielkiej, Żydzi na grób wtoczyli,
darmo dla pewności wszelkiej, zbrojnej straży użyli;
Na nic straż, pieczęć i skała, nad grobem Pana się zdała,
Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi, Alleluja!

Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
wstaje z grobu kruszy mury, nie zna żadnej zapory,
Straż zdjęta trwogą upada, i prawie sobą nie włada,
Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi, Alleluja!

C’est Toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie!
C’est Toi, Seigneur, notre unité,   Jésus ressuscité!
1 - «Je suis le pain qui donne vie: qui croit en moi vivra;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour»....
2 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus...
3 - C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos coeurs...

ANNONCES PAROISSIALES:

Wesel się, Królowo miła, bo Ten
któregoś zrodziła, zmartwychwstał
Pan nad panami, módl się do Niego
za nami. Alleluja, Alleluja!
       Ciesz się i  wesel się w niebie,
       proś Go za nami w potrzebie,
       byśmy się też tam dostali
       i na wiek wieków śpiewali:
       Alleluja, Alleluja!

La Paix, elle aura ton visage,
La Paix - elle aura tous les âges;
La Paix sera toi, sera moi, sera nous -
Et la Paix sera chacun de nous!

Pokoju Twego wielki dar, dziś Jezu nam daj.(bis)
by imię Twe święte wysławiał cały świat.
Pokoju Twego wielki dar, dziś Jezu nam daj. La Paix...

6 ANAMNÈSE:

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.

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.  DIMANCHE PROCHAIN 25 AVRIL: DIMANCHE DU BON PASTEUR &  58ème JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
    POUR LES VOCATIONS AU SEIN DE L’ÉGLISE.
2. SUITE & FIN DE LA VISITE DES MALADES TOUT AU LONG DE LA SEMAINE À HARNES
3. REPRISE DE LA K.T PAR VISIOCONFÉRENCE : mercredi 28/04de 10.00 à 11.00:  /groupes 1&2/ et 9.30 à 11.00: groupe 3/.
    -- Les enfants de la 1ère Communion et Profession de Foi: répétition chants au Sacré-Coeur: mercredi de 11.30 à 13.00.
4. PAS DE CÉLÉBRATIONS DANS L’ÉGLISE St MARTIN de BILLY EN RAISON DESTRAVAUX JUSQU’À FIN AVRIL 2021.
5. INFORMATIONS PAROISSIALES & DIOCÉSAINES  - À RETROUVER SUR NOTRE SITE: www.pmk-harnes.fr -


