
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  - ROK A -
14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

LECTURE DU LIVRE DE ZACHARIE              (9,9 -10)
Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des
cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers
toi : il est juste et victorieux, humble et monté sur un
âne, un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm
les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de
combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la
paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à
l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 145 (144) 1-2.8-9.10-11.13cd-14.
BÉNIS SOIS-TU À JAMAIS, SEIGNEUR,

DIEU DE L’UNIVERS
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
              Le Seigneur est tendresse et pitié,
              lent à la colère et plein d’amour ;
              la bonté du Seigneur est pour tous,
              sa tendresse, pour toutes ses oeuvres.
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
               Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
               fidèle en tout ce qu’il fait.
               Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
               il redresse tous les accablés.

LECTURE DE LA   LETTRE DE SAINT PAUL  APÔTRE
AUX  ROMAINS    Rm 8,9.11-13
Frères, vous nêtes pas sous lemprise de la chair, mais
sous lemprise de lEsprit, puisque lEsprit de Dieu habite
en vous. Celui qui na pas lEsprit de Christ ne lui appar-
tient pas. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc,
frères, nous avons une dette, mais ce n’est pas envers
la chair : nous n’avons pas à vivre sous l’emprise de la
chair. Car si vous vivez sous l’emprise de la chair, vous
devez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les désor-
dres de l’homme pécheur, vous vivrez.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

ALLELUIA. ALLELUIA. ALLELUIA
Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l’univers,
toi qui révèles aux petits les mystères du Royaume.

ALLELUIA.

+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON
   SAINT MATTHIEU               Mt 11, 25-30
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur
du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu
as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté.
Tout m’a été confié par mon Père ; personne ne connaît
le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père,
sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. »«
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux
et humble de cS ur, et vous trouverez le repos. Oui,
mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

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

CZYTANIE Z KSIĘGI ZACHARIASZA          (Za 9,9-10)
To mówi Pan: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj
radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie,
sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na
oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie
i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki,
pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od
morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi”.

Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.

Psalm responsoryjny 144 (145)
  BĘDĘ CIĘ WIELBIŁ BOŻE MÓJ I KRÓLU

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
DO RZYMIAN                                Rz 8, 9. 11-13
Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha,
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie
ma Ducha Chry stusowego, ten do Niego nie należy. A
jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z
martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała
mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy
żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według
ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha
uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli.

Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.

             ALLELUJA. ALLELUJA. ALLELUJA
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
    ALLELUJA.

+ SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
                                 Mt 11, 25-30

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś
te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje
upodobanie. Wszystko prze kazał Mi Ojciec mój. Nikt
też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna,
tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i
uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

 Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.



CHANTS DE COMMUNION :7

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :8

CHANT DE SORTIE :9

6 AGNUS DEI:

4 SANCTUS:

ANNONCES PAROISSIALES:

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.

5

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert,
Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant,

Christ reviendra,
Christ est là, Christ reviendra,

Christ est là!

ANAMNÈSE:

1 CHANT D’ENTRÉE :

2 ACTE PÉNITENTIEL :

CHANT DE L’OFFERTOIRE :3

Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce,
gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie, wzrok
ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś w
matczyną Jej opiekę oddał się.

Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym
dzieckiem być, o pozwól, Czarna Madonno, w
ramiona Twoje się skryć.

W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od
zła, bo dla wszystkich swoich dzieci, Ona czułe serca
ma. I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe, gdy
powtórzysz Jej z radością słowa te: Madonno...

Dwa tysiące lat już mija, gdy nasz Pan
Wciąż panuje w swym świętym Kościele.
Pieśń nowego tysiąclecia wzywa nas,
by w obronie świętej wiary stawać śmielej.

Panie nasz, Ty przecież o tym dobrze wiesz,
że do Ciebie wciąż należeć chcemy.
Twoja chwała i potęga, Twoja cześć
Niech na zawsze zapanuje na tej ziemi.

Pokolenia się zmieniają z nimi świat,
Niosąc z sobą nowe zagrożenia,
Narzucając złudne życie, nowy ład
Odrzucając wiarę w sens Twego istnienia. Ref.

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)

Uczyłeś Panie nas. Bóg jest miłością.
Przez niezliczoność łask.  Bóg jest miłością.
Przez mękę swą i krzyż.    Bóg jest miłością.
Przez odkupienia cud.   Bóg jest miłością.

Miłość cicha jest.  Bóg jest miłością.
Miłość wierna jest.  Bóg jest miłością.
Miłość jedyna jest.  Bóg jest miłością.
Miłość prosta jest.   Bóg jest miłością.

Ona pomaga nam żyć.  Bóg jest miłością.
Ona dodaje nam sił.  Bóg jest miłością.
Ona jednoczy świat.  Bóg jest miłością.
Ona zwycięża śmierć.  Bóg jest miłością.

    C’est Toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie!
      C’est Toi, Seigneur, notre unité -  Jésus ressuscité!
1. Nous partageons un même pain, dans une même foi,
   et nous formons un même corps - l’Église de Jésus...
2. C’est maintenant le temps de Dieu: il faut nous préparer.
   C’est maintenant le temps de Dieu: il faut changer nos coeurs...

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...

1. CETTE SEMAINE:     -- VISITE DES MALADES : mercredi à BILLY-MONTIGNY; vendredi à HARNES.

2. REPRISE DE LA CATÉCHÈSE:  BILLY-MONTIGNY & HARNES - mercredi 23 septembre au Sacré Coeur à 17.30

-----------------------------    INSCRIPTIONS POUR LA CATÉCHÈSES À PARTIR DU 15 AOÛT  -----------------------------

3. DENIER DU CULTE POLONAIS - POMOC DUSZPASTERSKA - MERCI À TOUS LES DONATEURS.

    -- CHAQUE SEMAINE UNE MESSE EST CÉLÉBRÉE POUR LES BIENFAITEURS DE NOTRE PAROISSE.

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 !

Cóż Ci, Jezu damy, za Twych łask strumienie?
Z serca ci składamy, korne dziękczynienie.

Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam!
Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam!

W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu...

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju, Twą wielbili chwałę...


