
XV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK B -
15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

LECTURE DU LIVRE D’AMOS      Am 7, 12-15
Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Va-
t’en d’ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda ;
c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton
métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de
prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple
du royaume. »Amos répondit à Amazias : « Je n’étais
pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je
soignais les figuiers. Mais le Seigneur m’a saisi quand
j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va,
tu seras prophète pour mon peuple Israël’. »

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 84
FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON

AMOUR :
ET DONNE-NOUS TON SALUT !

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la  terre
et du  ciel  se  penchera  la  justice.

Le  Seigneur  donnera  ses  bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE AUX EPHÉSIENS        Ef 1, 3-14
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.
Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction
spirituelle en Jésus Christ. En lui, il nous a choisis avant
la création du monde, pour que nous soyons, dans
l’amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous
a d’avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus
Christ : voilà ce qu’il a voulu dans sa bienveillance à la
louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a
comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son
sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est
inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis
de sagesse et d’intelligence en nous dévoilant le mystère
de sa volonté, de ce qu’il prévoyait dans le Christ pour
le moment où les temps seraient accomplis ; dans sa
bienveillance, il projetait de saisir l’univers entier, ce
qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant
tout sous un seul chef, le Christ.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA.
Sur toute la terre est proclamée la parole,

et la Bonne Nouvelle aux limites du monde.
ALLÉLUIA.

+ EVANGILE DE JÉSUS CHRIST
    SELON SAINT MARC                 Mc 6, 7-13
Jésus appelle les Douze, et pour la première fois il les
envoie deux par deux. Il leur donnait pouvoir sur les
esprits mauvais, et il leur prescrivit de ne rien emporter
pour la route, si ce n’est un bâton ; de n’avoir ni pain,

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA AMOSA
      Am 7, 12-15

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa :
« Widzący », idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam
jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie
prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską
budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi : Nie
jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków,
gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory.
Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie :
« Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego ».

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

Psalm responsoryjny 85(84)
OKAŻ SWĄ ŁASKĘ I DAJ NAM ZBAWIENIE.
Będę  słuchał  tego,  co mówi Pan  Bóg :*
Oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie+
                                       dla tych, którzy się Go boją,*
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą laska i wierność,*
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,*
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,*
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,*
a śladami Jego kroków zbawienie.

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
DO EFEZJAN         Ef 1, 3-14
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim
błogosławieństwem duchowym na wyżynach
niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas
przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla
siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu
swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim
mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie
występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją
na nas wylał w postaci wszelkiej  mądrości i
zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej
woli według swego postanowienia, które przedtem w
Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko
na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie : to, co
w niebiosach, i to, co na ziemi.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

ALLELUJA. ALLELUJA.
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa

przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego

powołania.
ALLELUJA.

+ SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA
  (Mk 6, 7-13)

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać
ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami
nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali



1 CHANT D’ENTRÉE :

2 ACTE PÉNITENTIEL :

CHANT D’OFFERTOIRE :3

CHANT DE COMMUNION :7

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :8

4 SANCTUS:

5 ANAMNÈSE:
CHANT DE SORTIE : 9

6 AGNUS DEI:

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.

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.

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 ! ...

O niewysłowione szczęście zajaśniało,
Gdy Słowo wcielone, Serce nam Swe dało.
Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś!
Ku wiecznej światłości,
dźwięki twej pieśni wznóś.
     Jakież na tej ziemi skarby posiadamy!

Bóg mieszka z grzesznymi,
Serce Jego mamy...

Jezusa ukrytego, mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu.
Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.

Tu Mu ciągle Hosanna, śpiewa Anielski chór,
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są.
Niechże z Nim przebywanie, będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy;
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

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.

ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture.  « Mettez
des sandales,  ne prenez pas de tunique de rechange. »
Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé
l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre
départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir
et de vous écouter, partez en secouant la poussière de
vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent,
et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils chassaient
beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de
nombreux malades et les guérissaient.

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

laski : ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.
« Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch
sukien ». I mówił do nich : « Gdy do jakiego domu
wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli
w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was
słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg
waszych na świadectwo dla nich ». Oni więc wyszli i
wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych
duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i
uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste !

Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam,
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy błądzimy,
Ojcze zapomnij nam. (bis)

Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas,
I w swej ojcowskiej miłości, ku naszej schyl się słabości.
Ojcze, przygarnij nas! (bis)

Pan, kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
By łowić serca słów Bożych prawdą.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.  O Panie...

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. 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 -

ANNONCES PAROISSIALES:


