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24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE Ex 32, 7-11. 13-14
Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur
lui dit : « Va, descends, ton peuple s’est perverti, lui que
tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis
longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit !
Ils se sont fabriqué un veau en métal fondu. Ils se sont
prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices en
proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter
du pays d’Égypte.’ Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je
vois que ce peuple est un peuple à la tête dure.
Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer
contre eux et je vais les engloutir ! Mais, de toi, je ferai
une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur
son Dieu en disant : «Pourquoi, Seigneur, ta colère
s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir
du pays d’Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance
de ta main ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham,
Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même : Je rendrai
votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du
ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays que j’avait
promis, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur
renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 50
 OUI, JE ME LÈVERAI, ET J’IRAI VERS MON PÈRE
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE
DE SAINT PAUL APÔTRE À TIMOTHÉE   1 Tm 1, 12-17
Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne
la force, Jésus Christ notre Seigneur, car il m’a fait
confiance en me chargeant du ministère, moi qui autrefois
ne savais que blasphémer, persécuter, insulter. Mais le
Christ m’a pardonné : ce que je faisais, c’était par
ignorance, car je n’avais pas la foi ; mais la grâce de notre
Seigneur a été encore plus forte, avec la foi et l’amour
dans le Christ Jésus. Voici une parole sûre, et qui mérite
d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi le
premier, je suis pécheur, mais si le Christ Jésus m’a
pardonné, c’est pour que je sois le premier en qui toute
sa générosité se manifesterait ; je devais être le premier
exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle.
Honneur et gloire au Roi des siècles, au Dieu unique,
invisible et immortel, pour les siècles des siècles. Amen.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

ALLELUIA. ALLELUIA.
Toi qui es bon et qui pardonnes,

toi qui recherches la brebie égarée,
rends-nous, Seigneur, la joie d’être sauvés.

ALLELUIA.

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA Wj 32, 7-11. 13-14
Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do
niego : « Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój,
który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko
odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie
posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli
mu ofiary, mówiąc : Izraelu, oto twój bóg, który cię
wyprowadził z ziemi egipskiej ». I jeszcze powiedział Pan
do Mojżesza : « Widzę, że lud ten jest ludem o twardym
karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się
gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić
wielkim ludem ». Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać
Pana, Boga swego, i mówić : « Dlaczego, Panie, płonie
gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś
z ziemi egipskiej wielką mocą i silną reką ? Wspomnij na
Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym
przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich : «Uczynię
potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą
ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i
posiądą ją na wieki ». Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie
zamierzał zesłać na swój lud.

Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki !

Psalm responsoryjny 51(50)
WSTANĘ I WRÓCĘ DO MOJEGO OJCA.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,*
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy*
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste*
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza*
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Panie, otwórz wargi moje,*
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,*
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA1 Tm 1, 12-17
Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł mocą,
Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za
godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś
bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak
miłosierdzie, ponieważ działałem w nieświadomości, w
niewierzę. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego
Pana  wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie
Jezusie. Nauka ta zasługująca na wiarę i  godna
całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na
świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem
pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie
pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność
jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla
życia wiecznego. A  Królowi wieków nieśmiertelnemu,
niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki
wieków. Amen.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

ALLELUJA. ALELUJA.
W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,

nam zaś przekazał
słowo jednania.

ALLLEUJA. 



1 CHANT D’ENTRÉE :

2 ACTE PÉNITENTIEL :

CHANT DE L’OFFERTOIRE :3

CHANT DE COMMUNION :7

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :8

Benedictus, qui venit in nomine Dominii
Benedictus, qui venit in nomine Dominii
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis!

4 SANCTUS:

5 ANAMNÈSE:

CHANT DE SORTIE : 9

6 AGNUS DEI:

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

ANNONCES PAROISSIALES:

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC
                   Lc 15, 1-32

Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre
lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Si l’un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-
t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour
aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il la prend
sur ses épaules, et, de retour chez lui, il réunit ses amis
et ses voisins ; il leur dit : ‘Réjouissez-vous avec moi, car
j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le
dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un
seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou
encore, si une femme a dix pièces d’argent et en perd
une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la
maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la
retrouve ?  Quand elle l’a retrouvée, elle réunit ses amies
et ses voisines et leur dit : ‘Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ De
même, je vous le dis : Il y a de la joie chez les anges de
Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus !

+ SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
                  Łk 15, 1-32

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby
Go słuchać. Na to szemrali Faryzeusze i uczeni w Piśmie :
« Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi ». Opowiedział
im wtedy następującą przypowieść : Któż z was, gdy ma
sto owiec, a zgubi  jedną z nich,  nie zostawia
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za
zgubnioną, aż ją znajdzie ? A gdy ją znajdzie, bierze z
radością na ramiona i wraca do domu ; sprasza przyjaciół
i sąsiadów i mówi im : Cieszcie się ze mną, bo znalazłem
owcę, która mi zginęła. Powiadam wam : Tak samo w
niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który
się nawraca, niż z dziewięć-dziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo
jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną
drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie
szuka starannie, aż ją znajdzie ? A znalazłszy ją, sprasza
przyjaciółki i sąsiadki i mówi : Cieszcie się ze mną, bo
znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam
wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego
grzesznika, który się nawraca ».

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste !

Matko Najświętsza, do Serca Twego,
mieczem boleści wskroś przeszytego,
wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
i gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej, wielbimy cud:
Żeś się pokarmem stał, źeś nam Swe Serce dał, żeś
skarby łaski zlał na wierny lud.

Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów
swych, zraniły Cię: włócznią, co w boku tkwi, otwierasz
serca drzwi, by w Twojej boskiej Krwi, obmyły się.

I w Boskim Sercu tam, schronienie dajesz nam, o Jezu mój:
Aby nas żądlem swym, wróg nasz nie dotknął w Nim, by się
przed piekła złem, lud ukrył Twój.

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.

Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny tęskny się w
niebo unosi dźwięk: O Boskie Serce, skarbie jedyny
wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.

Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
bo Twej litości błagamy w niej.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
zlituj się, zlituj nad ludem Swym.

1. DIMANCHE PROCHAIN : MESSE DES FAMILLES ET PREMIÈRE RÉUNION DES PARENTS DE LA CATÉCHÈSE À 10.00.
2. CETTE SEMAINE : --  RÉUNION DU P.Z.K.: lundi 16 septembre de 14.00 à 16.00 - salle CHOPIN de HARNES.
   --  RÉUNION DU CONSEIL PASTORAL & KTM HARNES/BILLY: mardi 17 septembre à 18.00 - salle CHOPIN de HARNES.
   --  REPRISE DE L’ANNÉE CATÉCHÉTIQUE: BILLY-M. & HARNES - mercredi 18 septembre à 17.30 au Sacré-Coeur.
               INSCRIPTIONS TOUT AU LONG DU MOIS DE SEPTEMBRE: acte de baptême & photo de l’enfant.
   -- REPRISE DE LA CHORALE DE TRADITION & AVENIR DE HARNES: jeudi 19/09 - à 19.30 - salle F. CHOPIN.
3. PROCHAINE RÉUNION DES PARENTS POUR LE BAPTÊME DE LEUR ENFANT: vendredi 27/09 au Sacré-Coeur à 18.00.
4. PÈLERINAGE PAROISSIAL de FATIMA: du 07 au 14 octobre 2019 - Réunion des Pèlerins samedi 28/09 à Billy à 18.15.
5. DENIER DU CULTE POLONAIS - POMOC DUSZPASTERSKA - MERCI À TOUS LES DONATEURS.
    -- CHAQUE SEMAINE UNE MESSE EST CÉLÉBRÉE POUR LES BIENFAITEURS DE NOTRE PAROISSE.

Miłosierdzie Twoje Panie, miłosierdzie okaż nam.
I wysłuchaj to błaganie, którym nas natchnąłeś sam.
      Miłosierdzia Jezu mój, wejrzyj z nieba na lud Twój
      Miłosierdzia Jezu mój, wejrzyj z nieba na lud Twój.

Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem;
Zagubionych szuka stroskany.
Wracających z radością wita - i w ramiona bierze,
Bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem.

Nasz Pan przebaczył Piotrowi.
Nasz Pan po trzykroć zdradzany.
I słabemu człowiekowi - wciąż na nowo wierzy,
Bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem.

O Panie jesteśmy przed Tobą,
Z Magdaleną i Piotrem i łotrem.
Lecz idziemy szukając Ciebie, w tej  gorącej wierze,
Że Ty jesteś naszym Pasterzem.

Toi Notre Dame nous Te chantons!
Toi, notre Mère, nous Te prions!

Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit, Toi que touche la croix...

Toi le coeur sur la main, toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu...


