
Jésus, j’ai confiance en Toi !

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU        (Rdz 3,9-15.20)
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg
zawołał na niego i zapytał go: Gdzie jesteś? On
odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł
Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?
Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy
Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś?
Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam.
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i
polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch
będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Mężczyzna
dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką
wszystkich żyjących.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

(Psalm 87,1-3.5-6)
TYŚ WIELKĄ CHLUBĄ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO.

Gród Jego wznosi się na świętych górach:
umiłował Pan bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże.

O Syjonie powiedzą: «Każdy człowiek narodził
się na nim,

a Najwyższy sam go umacnia».
Pan zapisuje w księdze ludów:
«Oni się tam narodzili».

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH (Dz 1,12-14)
Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili
do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko
Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy
tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i
Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda,
/brat/ Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na
modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,
i braćmi Jego.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

ALLELUIA. ALLELUIA. ALLELUIA.
Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana,

błogosławiona Matko Kościoła, Ty strzeżesz w
nas Ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

ALLELUIA. ALLELUIA.

+  SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA
   J 19, 25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej
godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (Gn 3, 9-15.20)
Quand l’homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu
l’appela et lui dit: «Où es-tu donc?» L’homme répondit:
«Je t’ai entendu dans le jardin, j’ai pris peur parce que
je suis nu, et je me suis caché.» Le Seigneur reprit:
«Qui donc t’a dit que tu étais nu? Je t’avais interdit de
manger du fruit de l’arbre; en aurais-tu mangé?»
L’homme répondit: «La femme que tu m’as donnée,
c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai
mangé.» Le Seigneur Dieu dit à la femme: «Qu’as-tu
fait là?» La femme répondit: «Le serpent m’a trompée,
et j’ai mangé.» Alors le Seigneur Dieu dit au serpent:
«Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous
les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas
sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les
jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme
et toi, entre sa descendance et ta descendance: sa
descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras
le talon.» L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire:
la vivante), parce qu’elle fut la mère de tous les vivants.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

LECTURE DU LIVRES DES ACTES DES APÔTRES
                            (Ac 1, 12-14)

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,
retournèrent au mont des Oliviers. La distance ne dépasse
pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la
ville, ils montèrent à l’étage de la maison; c’est là qu’ils
se tenaient tous: Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe
et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée,
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D’un seul cœur,
ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques
femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

 ALLELUIA. ALLELUIA. ALLELUIA.

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN
                Jn 19, 25-27

Pres de la croix de Jésus se tenait sa mere, avec la
soeur de sa mere, Marie femme de Cléophas, et Marie
Madeleine. Jésus, voyant sa mere, et pres d’elle le
disciple qu’il aimait, dit a sa mere: «Femme, voici ton
fils». Puis il dit au disciple: «Voici ta mere.» Et a partir
de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

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

 UROCZYSTOŚĆ N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA
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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 ! ...

Dziewico czysta, łask pośredniczko
My Cię prosimy, przygarnij nas  !...

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...

Bądźźe pozdrowiona Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

Bądźźe pozdrowiony, drzewo żywota !
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota!...

Bądźźe pozdrowiony Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się zroży...

Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
Panno Najświętsza, Niepokalana!
Niechaj miłością każdy przejęty
Czci w nim Jezusa, naszego Pana (x2)

Niech Serce Twoje Ojca świętego,
Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,
Niech się do Pana modli za niego,
Od złej przygody niechaj go broni.

W jedną rodzinę połącz nas w niebie,
W wiecznej świątyni Syna Twojego,
Byśmy, Maryjo, chwalili Ciebie,
U tronu Boga, Pana naszego!

1 CHANT D’ENTREE: 2 ACTE PÉNITENTIEL:

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo Matko ma.
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.
Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię.
O Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe! (bis)

[pobłogosław mnie]
Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe.
Biednym, smutnym, zrozpaczonym -
Ty dajesz łaski swe!    Matko...CHANT D’OFFERTOIRE :4

3 PSALM:

5 ANAMNÈSE:

CHANT DE COMMUNION :7

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!

SALUT A LA VIERGE MARIE :
6 AGNUS DEI: 8

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.

Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może,
Jam proch mizerny, przed Twą możnością,
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

Dziękuję za to, ześ się zostawił,
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za Twoje łaski tu wyświadczone,
Odbieraj od nas serca skruszone.

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.

CHANT DE SORTIE :9

Pokoju Twego, wielki Dar, dziś Jezu nam daj, (bis)
By Imię Twe święte, wysławiał cały świat.
Pokoju Twego, wielki Dar, dziś Jezu nam daj

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 Première en chemin, Marie tu nous entraines
à risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
     Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
     Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

                   LITANIA  DO MATKI BOŻEJ

La première en chemin avec l’Eglise en marche,
dès les commencements, Tu appelles l’Esprit!
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche;
que grandisse le Corps de ton fils Jésus Christ!
     Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
     Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.


