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LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE
                                      Gn 12, 1-4a
Abraham vivait alors en Chaldée. Le
Seigneur lui dit: «Pars de ton pays,
laisse ta famille et la maison de ton père,
va dans le pays que je te montrerai. Je
ferai de toi une grande nation, je te
bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu
deviendras une bénédiction. Je bénirai
ceux qui te béniront, je maudirai celui
qui te méprisera. En toi seront bénies
toutes les familles de la terre.» Abraham partit, comme
le Seigneur le lui avait dit, et Loth partit avec lui.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 32
SEIGNEUR, TON AMOUR SOIT SUR NOUS,

COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur !
Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.

LECTURE DE LA SECONDE LETTRE DE
SAINT PAUL APÔTRE A TIMOTHÉE        2 Tm 1, 8b-10
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de
souffrance pour l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a
sauvés, et il nous a donné une vocation sainte, non pas
à cause de nos propres actes, mais à cause de son
projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été
donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et
maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre
Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté en détruisant
la mort, et en faisant resplendir la vie et l’immortalité par
l’annonce de l’Évangile.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

TA PAROLE, SEIGNEUR, EST VÉRITÉ,
ET TA LOI, DÉLIVRANCE.

Du sein de la nuée resplendissante,
la voix du Père a retenti :

« Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ! »

+   ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
     SELON SAINT MATTHIEU                     Mt 17, 1-9
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère,
et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux; son visage devint brillant comme
le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient
avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus:
«Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si tu le
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une
pour Moïse et une pour Élie.» Il parlait encore, lorsqu’une
nuée lumineuse les couvrit de son ombre; et, de la nuée,
une voix disait: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j’ai mis tout mon amour; écoutez-le!» Entendant cela,
les disciples tombèrent la  face contre terre et furent
saisis d’une grande frayeur. Jésus s’approcha, les toucha
et leur dit: «Relevez-vous et n’ayez pas peur! » Levant
les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En
descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre:

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU
                                       Rdz 12, 1-4a
Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do
kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z
ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i
twoje imię rozsławię: staniesz się
błogosławieństwem. Będę błogosławił
tym, którzy ciebie błogosławić będą, a
tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja
będę złorzeczył. Przez ciebie będą

otrzymywały blogosławieństwo ludy całej ziemi”. Abram
udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł
i Lot.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

Psalm responsyrjny 32
WSPOMNIJ, PANIE, NA TWĄ WIERNOŚĆ

I NA MIŁOSIERDZIE TWOJE.
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
          Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
          na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
          aby ocalił ich życie od śmierci
          i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA              2 Tm 1, 8b-10
Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga,
który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie
dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego
postanowienia i łaski, która nam dana została w
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, ukazana
natomiast została teraz przez pojawienie się naszego
Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył
śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez
Ewangelię.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

CHWAŁA TOBIE, JEZU CHRYSTE,
KRÓLU WIECZNEJ CHWAŁY.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany,

Jego słuchajcie”.

+  SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
                                                                Mt 17, 1-9
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i
zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił
się wobec nich: Twarz Jego zajaśniala jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światlo. A oto im się
ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy
Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy;
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze
mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał
się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to,
upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do
nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”.
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego
Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im,



ANNONCES PAROISSIALES:

CHANTS DE COMMUNION:8

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :9

CHANT DE SORTIE :10

Wy jesteście na ziemi światłem mym, (bis)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
i chwalili Ojca, który w niebie jest.

Matko pomóż na ziemi światlem być, (bis)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
i chwalili Ojca, który w niebie jest.

1 CHANT D’ENTRÉE:

2 ACTE PÉNITENTIEL:

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!

      Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny. Widzę
Pana mego na twarz upadłego ! Tęskność, smutek,
strach Go ściska, krwawy pot z niego wyciska ! Ach,
Jezu mdlejący, prawieś konający !
      Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki, ochotnie
przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba
zjawia, o męce z Tobą rozmawia. * Ach, Jezu,
strwożony, przed męką zmęczony.

PRIÈRE UNIVERSELLE:3

Kyrie, Kyrie eleison - Kyrie, Kyrie eleison !

CHANT DE L’OFFERTOIRE:

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 potrzykroć zdradzany.
I słabemu człowiekowi, wciąż na nowo wierzy,
bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem.

Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej,
Mój Pan w tym Sakramencie pełen potęgi swej.
To Ten, co zstąpil z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią chleba pozostać z nami chciał.

Ja wiem w kim mam nadzieję, w słabości mojej moc,
To Ten, przed którym światło pali się w dzień i w noc!
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień,
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień!

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...

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

Je cherche le Visage, le Visage du Seigneur!
Je cherche son Image, tout au fond de vos coeurs!
Vous êtes le Corps du Christ; vous êtes le Sang du Christ;
Vous êtes l’Amour du Christ. Alors? Qu’avez-vous fait de Lui ?...
Vous êtes le Corps du Christ; vous êtes le Sang du Christ;
Vous êtes la Paix du Christ. Alors? Qu’avez-vous fait de Lui ?...

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

SANCTUS:

ANAMNÈSE:

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.

« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils
de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

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

mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż
Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste !
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AGNUS DEI:7

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!

La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges,
La paix sera toi, sera moi, sera nous
Et la paix sera chacun de nous!

1. CE DIMANCHE 08 MARS:  MESSE AU SACRÉ-COEUR  DE HARNES À 09.30...
2. DIMANCHE PROCHAIN: «MESSE DES FAMILLES» suivie de la Réunion des Parents de la Catéchèse au S-Coeur à 10.00.
3. CETTE SEMAINE: - LUNDI: RÉUNION DE L’ASSOCIATION «KOŁO POLEK»: à 14.00 - salle Frédéric Chopin de Harnes.

-  MARDI: RETOUR DU PÈLERINAGE P.Z.K. DE TERRE SAINTE EN FIN DE SOIRÉE.
-  JEUDI: DZIEN SKUPIENIA «ZWIĄZEK MĘŻÓW KATOLICKICH» : à 10.00 - salle E.  de Mazenod à MERICOURT.

4. TEMPS DU CARÊME: -- CHEMIN DE CROIX:  (Harnes):  vendredi à 17.00 - (Billy-Montigny):  samedi à 16.30.
     --  QUÊTES DU CARÊME POUR LA MCP & LES ENFANTS DE HAÏTI: (Harnes) : chaque vendredi; Billy-M.: mercredi.
     --  SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION:  avant les messes du samedi soir (Billy) & du dimanche matin (Harnes).
     --  SOIRÉE PÉNITENTIELLE À L’ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR: lundi saint 06 avril à 18.30.
5. PROGRAMME PASTORAL 1er SEMESTRE 2020 DE BILLY MONTIGNY & HARNES: feuille de couleur à prendre chez soi.
6. PÈLERINAGES PAROISSIAUX EN LIEN AVEC LE P.Z.K. EN 2020:
    ---  LISIEUX: (Pontmain, ...) du 20 au 23 avril 2020; enfant: 125€, adulte: 300€: feuille d’inscription à retirer.
    ---  LOURDES: du lundi 18 au 25 mai 2020 -- Hôtel EUROPE - prix: 560€ - feuille d’inscription à retirer.
7. PLATEFORME INTERNET: MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE HARNES & BILLY-MONTIGNY: www.pmk-harnes.fr


