
DIMANCHE DE
LA  SAINTE  TRINITÉ

                 NIEDZIELA TRÓJCY
                          PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja !
Niech obroną będzie nam, Alleluja !

Jego Słowo zawsze trwa, Alleluja !
Wieczną prawdę w sobie ma, Alleluja !

Chcemy zgłębiać Słowa treść, Alleluja !
Braciom je radośnie nieść, Alleluja !

Chcemy nim na co dzień żyć, Alleluja !
I w przyjaźni z Bogiem być, Alleluja !

Źródło życia, Panie nasz, Alleluja !
Ty nam wieczne życie dasz, Alleluja !

Prowadź wśród zawiłych dróg, Alleluja !
W Trójcy Świętej Jeden Bóg, Alleluja !

CHANT DU PSAUME:

Dimanche 7 juin 2020  - année A -

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE       Ex 34, 4b-6. 8-9
Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du
Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur
descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse.
Il proclama: «YAHVÉ, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de fidélité.»
Aussitôt Moïse se prosterna jusqu’à terre, et il dit: «S’il
est vrai, Seigneur, que j’ai trouvé grâce devant toi, daigne
marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la tête
dure ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et
tu feras de nous un peuple qui t’appartienne.»

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

CANTIQUE DE DANIEL

À TOI LOUANGE
ET GLOIRE ÉTERNELLEMENT !

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
Béni soit le nom très saint de ta gloire :

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :

LECTURE DE LA SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE AUX CORINTHIENS   2 Co 13, 11-13
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection,
encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en
paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.
Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix.
Tous les fidèles vous disent leur amitié.  Que la grâce du
Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion
de l’Esprit Saint soient avec vous tous.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

ALLELUIA. ALLELUIA.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit !
Gloire à Celui qui est, qui était et qui vient !

ALLELUIA.

+  ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST   SELON SAINT JEAN
                 Jn 3, 16-18

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.

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

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA          Wj 34, 4b-6. 8-9
Mojżesz wstawszy rano wstąpił ne górę, jak mu nakazał
Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w
obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i
wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego
oczyma, i wołał : « Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy,
cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność ». I natychmiast
skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc :
« Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie
Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym
karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i
uczynisz nas swoim dziedictwem ».

Oto słowo Boże.  Bogu niech będą dzięki.

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO KORYNTIAN          2 Kor 13, 11-13
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie
się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg
miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się
nawzajem świętym pocałunckiem. Pozdrawiają was
wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość
Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami
wszystkimi.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

  ALLELUJA. ALLELUJA.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto

Sicut erat in Principio et nunc et semper
      Et in saecula saeculorum. - AMEN!

ALLELUJA.

+  SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA
                  J 3, 16-18

Jezus powiedział do Nikodema : Tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego 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 Jednorodzonego Syna Bożego.

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.



1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała;
    Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,
    Pełne niebo z kręgiem ziemi,  Majestatu Twojej sławy.
3. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna, Słowo wiekuiste, Z Du-
    chem wszechświat wielbi cały: Królem chwały Tyś,o Chryste.

7

CHANTS DE COMMUNION :8

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.

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :9

AGNUS DEI:

5

Benedictus, qui venit in nomine Dominii (x2)
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis!

SANCTUS:

6 ANAMNÈSE:

2 ACTE PÉNITENTIEL:

1 CHANT D’ENTREE:

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

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

1. Wielbimy Cię za łaski czas
Niewyliczony wielki dar.
Grzesznikom dałeś radość swą.
Miłość Twoja zwycięża zło. Amen. Alleluja.  Ref.

2. Béni soit Dieu ! Ô Père, ô Fils,
ô Saint-Esprit qui resplendit !
Mystère au cœur de notre foi,
Tu nous a aimés jusque-là. Amen ! Alleluia ! Ref.

Święty Boże, Święty Mocny!
Święty a Nieśmiertelny - Zmiłuj się nad nami.

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy,
wysłuchaj nas, Panie.

Święty Boże, Święty Mocny!
Święty a Nieśmiertelny - Zmiłuj się nad nami. (x2)

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

CHANT DE SORTIE: 10

ANNONCES PAROISSIALES:

Serce Twe Jezu, miłością goreje,
Serce Twe w ogniu miłości topnieje,
a nasze serca zimne jak lód,
i próżny dla nich Twej męki trud.

  Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie,
  poznamy Serca Twego kochanie ?
  Kiedyż Twa miłość rozpali nas ?
  O dobry Jezu, czas to już czas.

  Kyrie, Kyrie eleison - Kyrie, Kyrie eleison !

3 REFRAIN PRIÈRE UNIVERSELLE:

4 CHANT DE L’OFFERTOIRE:

Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
I kocha bardzo nas, dzieci swe.
Z miłości dla nas świat cały stworzył,
By swoim szczęściem podzielić się.

Więc ogłaszajmy:  Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje nas!  (bis)

O, dobry Boże, Twój Syn najmilszy
Z miłości dla nas swe życie dał.
By każdy człowiek, co weń uwierzy,
Na nowo Twoim dzieckiem się stał.

Więc ogłaszajmy...
Chcemy Cię kochać miłością wielką,
Tak długo, póki będziemy żyć:
Wspieraj nas, Boże, Twą świętą łaską
A kiedyś w niebie daj z Tobą być.

Więc ogłaszajmy...

Pobłogosław Jezu drogi,
tych, co Serce Twe kochają,
Niechaj skarb ten cenny drogi,
na wiek wieków posiadają.

Trzykroć święte Serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

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 Vie,oui la vie, c‘est le Don de Jésus.(bis)
    Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
    La Vie,oui la vie, c‘est le Don de Jésus.

1. MERCI À CELLES ET CEUX QUI PARTICIPENT AU SERVICE D’ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ POUR NOTRE ÉGLISE,
    AFIN QU’ELLE PUISSE DEMEURER OUVERTE. MERCI À TOUTES LES BONNES VOLONTÉS.
2. LE MOIS DE JUIN CONSACRÉ AU SACRÉ-COEUR nous invite chaque vendredi à la récitation de la la litanie au Sacré-Coeur.
3. DIMANCHE PROCHAIN: l’Église célèbre la FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE DIEU) - BOŹE CIAŁO.
    -- SAMEDI 13 JUIN: Messe anticipée de la FÊTE DIEU à 17.00  à saint Martin de BILLY-MONTIGNY.
    -- DIMANCHE 14 JUIN: Messe de la FÊTE DIEU et des 6 SEMAINES à 10.00 au Sacré-Coeur de HARNES.
4. MESSES TÉLÉDIFFUSÉES CETTE SEMAINE: Vendredi 12 juin à 17.00 et Dimanche 14 juin à 10.00.
5. VISITE DES MALADES: tout au long du mois de juin avec l’onction d’huile nouvelle consacrée hier à la Cathédrale d’Arras.
6. SACREMENT DE RÉCONCILIATION: Vendredi à 16.30 et Dimanche à 09.30 (avec les mesures de sécurité).
7. DENIER DU CULTE POLONAIS:- POMOC DUSZPASTERSKA - MERCI À TOUS LES DONATEURS.

8. BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS....


