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ACTE PÈNITENTIEL:

WIELKI CZWARTEK - PAMIĄTKA OSTATNIEJ WIECZERZY
MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE          12, 1-8.1-14
Dans le pays d’Egypte, le Seigneur dit à Moïse et à son
frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des
mois, il marquera pour vous le commencement de l’année.
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : Le dix de ce
mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau
par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour
un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche,
selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau
d’après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau
sans défaut, un mâle, âgé d’un an. Vous prendrez un agneau
ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième
jour du mois. Dans toute l’assemblée de la communauté
d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra
du sang que l’on mettra sur les deux montants et sur le
linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa
chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des
pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez
ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton
à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du
Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d’Egypte, je
frapperai tout premier-né au pays d’Egypte, depuis les
hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Egypte
j’exercerai mes jugements : je suis le Seigneur. Le sang
sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez.
Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints
par le fléau dont je frapperai le pays d’Egypte. Ce jour-là
sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le
Seigneur une fête de pèlerinage. C’est une loi perpétuelle :
d’âge en âge vous la fêterez. »

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA    Wj 12, 1-8. 11-14
Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej :
Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie
pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu
zgromadzeniu Izraela tak: „Dziesiątego dnia tego miesiąca
niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka
dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia
baranka, to niech się postara o niego razem ze swym
sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była
odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla
spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć.
Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć
możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do
czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe
zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka,
i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go
spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w
ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi
ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze
będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w
waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest
to Pascha na cześć Pana. Tej nocy Ja przejdę przez Egipt,
zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od
człowieka aż do bydła i odbędę sąd nas wszystkimi bogami
Egiptu. Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia
domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew,
przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej,
gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was
dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto
dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu
świętować będziecie na zawsze”.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

1 CHANT D’ENTREE:

REFRAIN DU PSAUME:
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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...

Ty potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu i samotności. O Panie...

Dziś wyjedziemy już razem,
Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej Prawdy siecią i słowem życia.  O Panie...

PRZYKAZANIE MOJE DAJE WAM,
BYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI...

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!

Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów,
A miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca,
Albo cymbał brzmiący.

Gdybym posiadał wszelką wiedzę
I wiarę taką, iżbym góry przenosił,
Lecz miłości bym nie miał,
Byłbym niczym.

I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
A ciało swe wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał,
Nic mi nie pomoże.

Miłość jest cierpliwa.
Miłość jest łaskawa.
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku.

Miłość nie unosi się pychą,
Ale jest pokorna,
Miłość nie szuka swego,
Gniewem się nie unosi.



GLOIRE ET LOUANGE À TOI, SEIGNEUR JÉSUS.
« Tu nous donnes un commandement nouveau :

 Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
   SELON SAINT JEAN                  Jn 13, 1-15
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue
pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant
aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au
bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà
inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l’intention de le
livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses
mains, qu’il est venu de Dieu et qu’il retourne à Dieu, se
lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu’il
se noue à la ceinture; puis, il verse de l’eau dans un bassin,
il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive devant Simon-
Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver
les pieds! » Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne
le sais pas maintenant; plus tard tu comprendras. » Pierre
lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds; non, jamais! »
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras point
de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur,
pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête! »
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a
pas besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous mêmes,
vous êtes purs, ...mais non pas tous. » Il savait bien qui
allait le livrer; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas
tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son
vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-
vous ce que je viens de faire? Vous m’appelez ‘ Maître’ et
‘ Seigneur ’, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les
pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin
que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

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

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT
PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS   1 Co 11, 23-26
Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la
tradition qui vient du Seigneur : la nuit même où il était
livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce,
il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour
vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il
fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la
nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en
boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque
fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce
qu’il vienne.

Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu !

CZYTANIE Z PIERWSZEGO  LISTU
ŚW. PAWŁA  APOSTOŁA  DO  KORYNTIAN

          1 Kor 11, 23-26
Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i
dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za
was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie
skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Kielich
ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie
to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć
bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć
Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!

CHWAŁA TOBIE, JEZU CHRYSTE,
KRÓLU WIECZNEJ CHWAŁY.

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,

 jak Ja was umiłowałem.
CHWAŁA TOBIE, JEZU CHRYSTE,

+ SŁOWA  EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA
        J 13, 1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła
Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca,
umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza
Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że
Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł
i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A
wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał
wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i
ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł
więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty
chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego,
co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz
wiedział”. Rzekł do Niego Piotr : „Nie, nigdy mi nie
będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli
cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł
do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i
ręce, i głowę”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany
potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I
wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem,
kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście
czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy
znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy
rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie
Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem.
Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i
wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem
wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja
wam uczyniłem”.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste!

Psaume 115
BÉNIS SOIENT LA COUPE ET LE PAIN,

OÙ TON PEUPLE PREND CORPS.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

3 PRIÈRE UNIVERSELLE: (refrain)
Kyrie, Kyrie, eleison - Kyrie, Kyrie, eleison !

Miłość nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz współweseli się z prawdą.
Miłość wszystko znosi i przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
Zniknie to, co jest tylko cząstkowe.
Teraz trwa wiara, nadzieja i miłość,
Z nich zaś największa jest Miłość.
 


