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LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES
                            Ac 1, 12-14

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,
retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem qui n’est
pas loin. (La distance ne dépasse pas ce qui est permis
le jour du sabbat.) Arrivés dans la ville, ils montèrent à
l’étage de la maison ; c’est là qu’ils se tenaient tous :
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas,
Barthélémy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le
Zélote, et Jude fils de Jacques. D’un seul cœur, ils
participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes
dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.

 Parole du Seigneur.
  Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 103(102),1-2.11-12.19.22.
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR JESUS?

A LA DROITE DU PERE
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l’étendue de son empire !

LECTURE DE LA PREMIÉRE LETTRE
DE SAINT JEAN                        1 Jn 4, 11-16
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous
devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu,
personne ne l’a jamais vu. Mais, si nous nous aimons
les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour
atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que
nous demeurons en lui, et lui en nous, à ce qu’il nous
donne part à son Esprit. Et nous qui avons vu, nous
attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur
du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de
Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous
avons reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu
est parmi nous. Dieu est Amour : celui qui demeure dans
l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui.

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu !

ALLELUIA. ALLELUIA.
Le Seigneur ne vous laissera pas orphelins:

Il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie.
ALLELUIA.

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN
                                         Jn 17, 11b-19

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les
yeux levés au ciel, il priait ainsi : « Père saint, garde
mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m’as
donné en partage pour qu’ils soient un, comme nous-
mêmes. Quand j’était avec eux, je les gardais dans la
fidélité à ton nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux,
et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte
de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que
je viens à toi, je parle ainsi, en ce monde, pour qu’ils
aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Je leur
ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine
parce qu’ils ne sont pas du monde, de même que moi je
ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les
retires du monde, mais que tu les gardes du Mauvais. Ils

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
      Dz 1, 12-14

Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili
do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko
Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy
tam weszli do sali na górze. Przebywali w niej : Piotr i
Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda,
brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie
razem z niewiastami, Maryją, matką Jezusa, i braćmi Jego.
                         Oto słowo Boże.
                    Bogu niech będą dzięki.

Psalm 103(102),1-2.11-12.19.22.
PAN BÓG UTWIERDZIł

SWÓJ TRON NA NIEBIOSACH
Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Pan utwierdził swój tron na niebiosach,
a Jego panowanie obejmuje wszechświat.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. JANA APOSTOŁA                1 J 4, 11-16
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy
miłować się wzajemnie. Nikt dotąd Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość
ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my
trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego
Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec
zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje,
że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w
Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma
ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w
Bogu, a Bóg trwa w nim.

Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki!

ALLELUJA. ALLELUJA.
Nie zostawię was sierotami,

powrócę do was i rozraduje się serce wasze.
ALLELUJA.

   + SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA
                        J 17, 11b-19

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy
ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty,
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak
jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem,
zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i
ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna
zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do
Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją
radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem
Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze
świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś
ich zabrał ze świata,ale byś ich ustrzegł od złego. Oni
nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć
ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Jak  Ty  Mnie



 5 SANCTUS:

CHANT DE L’OFFERTOIRE :4

CHANTS DE COMMUNION : 8

CHANT DE SORTIE : 10

6 ANAMNÈSE:

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszeniczych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z wielu winnych soku gron pochodzi.

Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
Tak niech miłośc złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas Chryste w swoim złącz  Kościele.

O Pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni
Zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną...

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

ANNONCES PAROISSIALES:

7 AGNUS DEI:

 1. DIMANCHE PROCHAIN : FÊTE DE LA PENTECÔTE: 1ère COMMUNION ET PROFESSION DE FOI: messe  au S.C. à 10.00.
      -- LUNDI DE PENTECÔTE - FÊTE DE MARIE - MÈRE DE L’ÉGLISE: messe au Sacré-Coeur de Harnes à 10.00.
 2. CETTE SEMAINE DANS NOTRE PAROISSE: -- lundi et  jeudi : - messes à 9.00; vendredi à 16.30 au Sacré-Coeur.
     --  mercredi : Catéchèse par VISIOCONFÉRENCE: de 10.00 à 11.00: / groupes 1&2 / .
 3. PRÉPARATION DES ENFANTS de la 1ère COMMUNION & PROFESSION DE FOI  au Sacré-Coeur de HARNES:
     --  ce mercredi : de 13.30 à 18.00 ;  samedi matin de 9.00 à 12.30; préparation de l’Église : vendredi après-midi.
 4. PUBLICATION DES BANS DE MARIAGE: Corentin PETIT & Anaïs WATRELOT (annonce 3).
 5. PAS DE CÉLÉBRATIONS DANS L’ÉGLISE St MARTIN de BILLY EN RAISON DESTRAVAUX JUSQU’À FIN MAI 2021.
 6. INFORMATIONS PAROISSIALES & DIOCÉSAINES  - À RETROUVER SUR NOTRE SITE: www.pmk-harnes.fr -

ACTION DE GRÂCE 9

Przybądż Duchu Stworzycielu, Dusz ludzkich
nauczycielu; racz łaską Swoją obdarzyć
Serca, któreś raczył stworzyć.

PrzyjdÎ Duchu ÃwiÅty, Ja pragnÅ, o to dziœ bûagam CiÅ.
PrzydÎ w swojej mocy i si le, radoœciâ napeûnij mnie.
PrzyjdÎ jako Îródûo pustyni, z mocâ Swâ do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie ju¿.

 (Nowenna do Ducha Świętego)

Pokoju Twego, wielki Dar, dziś Jezu nam daj, (bis)
By Imię Twe święte, wysławiał cały świat.
Pokoju Twego, wielki Dar, dziś Jezu nam daj

L’Esprit, oui l’Esprit, c'est le Don de Jésus.(bis)
Alors dit Jésus, alors mon Nom sera connu,
L’Esprit, oui l’Esprit, c'est le Don de Jésus!

ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas
dumonde. Consacre-les par la vérité : ta parole est vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi,
je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me
consacre moi-même, afin qu’ils soient eux aussi
consacrés par la vérité. »

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

posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za
nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni
byli uświęceni w prawdzie.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste!

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 !

2 ACTE PÉNITENTIEL:

1 CHANT D’ENTRÉE:

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 wielki dar.
    Grzesznikom dałeś radość swą.
    Miłość Twoja zwycięża zło. Amen. Alleluja.  Ref.
2. Béni sois-Tu, Seigneur Jésus,
    Vainqueur du mal et de la mort,
    Tu es monté auprès du Père
    Tu nous a promis Ton Esprit. Amen. Alleluja. 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!

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!

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.

Daj mi Jezusa, o Matko moja,
na krótki życia ziemskiego dzień.
W każdym cierpieniu i w życia znojach,
pragnę tej siły, co płynie zeń.

O daj mi, daj, Jezusa daj !
O daj mi, daj, Jezusa daj !

O złóż Go, Matko, do serca mego,
co pragnie służyć Mu dzień i noc.
Ja żyć nie mogę bez Pana swego,
bo On mi daje wytrwania moc. O daj mi, daj...

O daj mi, Matko, Jezusa Serce,
daj Jego Ciało i Jego Krew.
Niech mnie ratuje w każdej rozterce,
niech rzuca w duszę swej łaski siew. O daj mi, daj...

Posyłam was na pracę bez nagrody,
na ciężki twardy i niewdzięczny trud.
Niezrozumienie, drwiny i obmowy,
posyłam was przydawać do mych trzód.
      Tak, jak Ojciec mój, posłał Mnie - tak i Ja was śle!
Posyłam was opatrzyć ciężkie rany,
pomagać słabym ich ciężary nieść,
pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych,
Posyłam was, radosną głosić wieść! Tak, jak Ojciec...


