
Jésus, j’ai confiance en Toi !
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LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
(Ac 10, 25-26.34-35.44-48)

Quand Pierre arriva à Césarée chez
Corneille, centurion de l’armée romaine,
celui-ci vint à sa rencontre, et se jetant à
ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le
releva et lui dit: «Reste debout. Je ne suis
qu’un homme, moi aussi.» Puis il s’adressa
à ceux qui étaient là: «En vérité, je le
comprends: Dieu ne fait pas de différence
entre les hommes; mais, quelle que soit leur
race, il accueille les hommes qui l’adorent
et font ce qui est juste.» Pierre parlait encore
quand l’Esprit Saint s’empara de tous ceux
qui écoutaient la Parole. Tous les croyants qui
accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient
Juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion
le don de l’Esprit Saint. Car on les entendait dire des
paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu.
Pierre dit alors: «Pourrait-on refuser l’eau du baptême à
ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous?»
Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ.
Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
  Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu!

Psaume : 97, 1, 2-3ab, 3cd-4a.6b
DIEU RÉVÈLE SA PUISSANCE

À TOUTES LES NATIONS
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière.
Acclamez votre roi, le Seigneur !

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN
(1Jn 4, 7-10)

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque
l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants
de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne
connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment
Dieu a manifesté son amour parmi nous: Dieu a envoyé
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par
lui. Voici à quoi se reconnaît l’amour: ce n’est pas nous
qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a
envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés.
 Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

                        ALLELUIA. ALLELUIA.
Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau:
«Aimez vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.»

ALLELUIA. ALLELUIA.

+  ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN
  (Jn 15, 9-17)

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il
disait à ses disciples: «Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si
vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé fidèlement les
commandements de mon Père, et je demeure dans son
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement,

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
(Dz 10,25-26.34-35.44-48)

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spot-
kanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł
go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowie-kiem”.
Wtedy Piotr prze-mówił: „Przekonuję się, że Bóg na-
prawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narod-

zie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postę-
puje sprawiedliwie”. Kiedy Piotr jeszcze
mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszys-
tkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się
wierni pochodzenia żydowskiego, którzy
przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego
wylany został także na pogan. Słyszeli
bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może od-
mówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha
Świętego tak samo jak my?” I rozkazał
ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Po-

tem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.
       Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

Psalm 98,1.2-3ab.3cd-4
WOBEC NARODÓW OBJAWIŁ ZBAWIENIE

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi

zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA                 (1 J 4,7-10)
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest
z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna
Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli
dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał
Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

                       ALLELUJA. ALLELUJA.
Jeśli Mnie kto miłuje,

będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go
i do niego przyjdziemy.

  ALLELUJA. ALLELUJA.

+ SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA
 (J 15,9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości
mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania,
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi
moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was
nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca
mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i



2 ACTE PÉNITENTIEL:
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CHANTS DE COMMUNION :7

ACTION DE GRÂCE 8

CHANT DE SORTIE : 9

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

le voici: Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus ser-
viteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maî-
tre; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce
que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis afin que vous partiez, que vous don-
niez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’ac-
cordera. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer
les uns les autres.»
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus !

ANNONCES PAROISSIALES:

1 CHANT D’ENTRÉE:

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.

przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili
i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o
cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali”.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

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...

O Pani nasza, o Matko Droga
Nadziejo życia i światło łask

Salve Regina, Salve Regina
Matko Jezusa, Ty króluj nam. (bis)

Matko cierpiących, Niepokalana
Dla nas grzeszników, pomocą bądź ! ...

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.

Chrystus Pan, wczoraj i dziś,
Chrystus Królem po wieczny czas,
Boży Syn, miłości dar.
Ty nas wzywasz : oto my!

1..Wielbimy Cię za łaski czas
Niewyliczony wiełki dar.
Grzesznikom dałeś radość swą.
Miłość Twoja zwycięża zło. Amen. Alleluja.  Ref.
2. Béni soit Dieu! O Père, ô Fils,
ô Saint Esprit qui resplendit!
Mystère au coeur de notre foi,
il nous a aimés jusque là - Amen! Alléluia. Ref.

Christ Hier, Christ aujourd’hui,
Christ demain, pour tous et toujours,
Tu es Dieu, tu es l’Amour,
Tu appelles: nous voici !

PRIÈRE UNIVERSELLE: 3

Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!

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

Bóg kocha nas! Bóg kocha nas!
O wznieśmy ręce.....

Pan jest wśród nas! Pan jest wśród nas!
O wznieśmy ręce...

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. MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE - SALUT EN L’HONNEUR DE NOTRE DAME EN SEMAINE APRÈS CHAQUE MESSE.
2. CE DIMANCHE 9 MAI: au Sacré-Coeur  à 10.00  -  MESSE DES FAMILLES & 2ème RÉUNION DES PARENTS
    POUR LA PRÉPARATION DES ENFANTS À LA PREMIÈRE COMMUNION ET À LA PROFESSION DE FOI.
3. CETTE SEMAINE DANS NOTRE PAROISSE: -- lundi et mardi : - messes à 9.00; vendredi à 16.30 au Sacré-Coeur.
    -- mercredi : Catéchèse par VISIOCONFÉRENCE: de 10.00 à 11.00: / groupes 1&2 / et de 9.30 à 11.00: groupe 3.
    -- mercredi à 17.30: répétition de chants au Sacré-Coeur pour les enfants de 1ère Communion et Profession de Foi.
4. FÊTE DE L’ASCENSION: au Sacré-Coeur DE HARNES:  messe anticipée mercredi à 16.30;  jeudi:  à  10.00.
5. PUBLICATION DES BANS DE MARIAGE: Corentin PETIT & Anaïs WATRELOT (annonce 2).
6. PAS DE CÉLÉBRATIONS DANS L’ÉGLISE St MARTIN de BILLY EN RAISON DESTRAVAUX JUSQU’À FIN MAI 2021.
7. 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 !


