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LECTURE DU LIVRE D’ÉZÉKIEL Ez 2, 2-5
L’esprit vint en moi, il me fit mettre debout, et j’entendis
le Seigneur qui me parlait ainsi : « Fils d’homme, je
t’envoie vers les fils d’Israël, vers ce peuple de rebelles
qui s’est révolté contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs
pères se sont soulevés contre moi, et les fils ont le visage
dur, et le cœur obstiné. C’est à eux que je t’envoie, et tu
leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu…’ Alors, qu’ils
écoutent ou qu’ils s’y refusent, - car c’est une engeance
de rebelles, - ils sauront qu’il y a un prophète au milieu
d’eux. »

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 122
NOS YEUX LEVÉS VERS TOI,

SEIGNEUR, ESPÈRENT TA  PITIÉ.
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés
du mépris des orgueilleux.

LECTURE DE LA SECONDE LETTRE DE
SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS

2 Co 12, 7-10
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement
exceptionnelles que, pour m’empêcher de me surestimer,
j’ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui
est là pour me gifler, et pour m’empêcher de me
surestimer. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter
de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit : ma
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Je
n’hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes
faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi.
C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ
les faiblesses, les insultes, les contraintes, les
persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque
je suis faible, c’est alors que je suis fort.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA.
Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur,

porter aux pauvres la Bonne Nouvelle du salut.
ALLÉLUIA.

+  EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON
     SAINT MARC          Mc 6, 1-6
Jésus est parti pour son pays, et ses disciples le suivent.
Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la
synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d’étonne-
ment, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette
sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui
se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier,
le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELA
                   Ez 2, 2-5

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi ; potem
słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi :
Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu
buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i
przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia
dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i
zatrwardziałych sercach ; posyłam cię do nich, abyś im
powiedział : « Tak mówi Pan Bóg ». A oni czy usłuchają,
czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą
wiedzieli, że prorok jest wśród nich.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

Psalm responsoryjny 123(122)
DO CIEBIE, BOŻE, WZNOSZĘ MOJE OCZY.

Do Ciebie wznoszę oczy,*
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone*
na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy*
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,*
dopóki nie zmiłuje się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,*
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona*
szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO KORYNTIAN 2 Kor 12, 7-10
Bracia : Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień,
dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby
mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana,
aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział :
« Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się
doskonali ». Najchętniej więc będę się chełpił z moich
słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w
obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w
uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć
niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

ALLELUJA. ALLELUJA.
Duch Pański spoczywa na Mnie,

Posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę.

ALLELUJA.

+ SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA
                  Mk 6, 1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A
towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat,
zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując
się, pytało ze zdziwieniem : « Skąd On to ma ? I co za
mądrość, która Mu jest dana ? I takie cuda dzieją się
przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat
Jakuba, Józefa, Judy i Szymona ? Czyż nie żyją tu u
nas także Jego siostry ? » I powątpiewali o Nim. A Jezus
mówił im : « Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich



1 CHANT D’ENTRÉE :

2 ACTE PÉNITENTIEL :

CHANT DE L’OFFERTOIRE :3

CHANT DE COMMUNION :7

ACTION DE GRÂCE :8

4 SANCTUS:

5 ANAMNÈSE:

CHANT DE SORTIE :9

6 AGNUS DEI:

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.

et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez
nous ? » Et ils étaient profondément choqués à cause de
lui. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que
dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là il
ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement
quelques malades en leur imposant les mains. Il s’étonna
de leur manque de foi. Alors il parcourait les villages
d’alentour en enseignant.

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

krewnych i w swoim domu może być prorok tak
lekceważony ». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu,
jedynie na kilku chorych polożył ręce i uzdrowił ich.
Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził
okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste !

Idźmy tulmy się jak dziatki, do serca Maryji Matki.
Czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud.
Idźmy idźmy ufnym krokiem,
Z rzewnym sercem, łzawym okiem.
To Serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios.

Ach, to Serce, dobroć sama najczulszej z córek Adama,
Jest otwarte w każdy czas, samo szuka, wzywa nas:
Pójdźcie do Mnie, dziatki moje,
Zaczerpnijcie łaski zdroje;
Kto mnie znajdzie, życie ma, temu Syn zbawienie da.

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.

Pod Twą Obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie
I broń od zguby, gdy zagraża cios.

Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

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!

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...

ANNONCES PAROISSIALES:

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 !

Cóż Ci, Jezu damy, za Twych łask strumienie?
Z serca ci składamy, korne dziękczynienie.
    Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam!
    Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam!
W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. Panie nasz...

1. MOIS DE JUILLET :  MESSES AU SACRÉ-COEUR LES DIMANCHES À 10.45 - PAS DE MESSES EN SEMAINE.
     EN CAS DE BESOIN, NOUS POUVONS TOUJOURS CONTACTER LE PRESBYTÈRE au 06.12.18.51.92.
2. REPRISE DE LA CATÉCHÈSE:  BILLY-MONTIGNY & HARNES - mercredi 22 septembre à 16.30.
    -- INSCRIPTIONS POUR LA CATÉCHÈSES À PARTIR DU 15 AOÛT & les mercredis 15, 22 et 29 du mois de septembre.
3. DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 16.00:- BASILIQUE NOTRE DAME DE LORETTE - messe d’Action de Grâce pour la
     Béatification du cardinal Stéphane WYSZYNSKI - présidée par mgr Olivier LEBORGNE, évêque d’Arras et accueil
     des Reliques du saint pape JEAN-PAUL II à la Basilique - Messe de reprise de l’Année Pastorale Associative PZK.
4. INSCRIPTIONS POUR LE PÈLERINAGE DE LOURDES : du lundi 4 au 11 octobre 2021 -- Hôtel EUROPE - prix: 560€ -
    les feuilles d’inscriptions sont à retirer sur notre site internet: www.pmk-harnes.fr -
5. DENIER DU CULTE POLONAIS: - POMOC DUSZPASTERSKA -  MERCI À TOUS LES DONATEURS.
6. INFORMATIONS PAROISSIALES & DIOCÉSAINES  - À RETROUVER SUR NOTRE SITE: www.pmk-harnes.fr -

Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico!
Błagamy Ciebie, święta Dziewico.
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
Módl się za nami, Zdrowaś Maryja!

Wśród czystych duchów, w obliczu Pana,
Tyś przenajświętsza, niepokalana.
Jak wpośród kwiatów wonna lilija,
Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja!


