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LECTURE DU LIVRE DE SOPHONIE            So 3, 14-20
Pousse des cris de joie, fille de Sion! Pousse des cris
d'allégresse, Israël! Réjouis-toi et exulte de tout ton coeur,
fille de Jérusalem! L'Eternel a détourné de toi les juge-
ments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Eternel,
est au milieu de toi: tu n'as plus à redouter le malheur. Ce
jour-là, on dira à Jérusalem: «N'aie pas peur, Sion, ne
baisse pas les bras! L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de
toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il
gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à
grands cris à ton sujet.» Je rassemblerai ceux qui sont
dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont
loin de toi, sous le poids du déshonneur. A ce moment-là,
j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boi-
teux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés, je ferai
d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays
où ils sont méprisés. A ce moment-là je vous ramènerai,
à ce moment-là je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous
un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de
la terre, quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux,
dit l'Eternel
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

LECTURE DE LA SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE À TIMOTHÉE                       2 Tm 3, 14-4, 2
Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu’on t’a enseigné:
tu l’as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les
maîtres qui te l’ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge,
tu connais les textes sacrés: ils ont le pouvoir de te
communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par
la foi que nous avons en Jésus Christ. Tous les passages
de l’Écriture sont inspirés par Dieu; celle-ci est utile pour
enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la
justice; grâce à elle, l’homme de Dieu sera bien armé, il
sera pourvu de tout ce qu’il faut pour un bon travail. Devant
Dieu, et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants
et les morts, je te le demande solennellement, au nom
de sa manifestation et de son Règne: proclame la Parole,
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal,
fais des reproches, encourage, mais avec une grande
patience et avec le souci d’instruire.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

ALLELUIA. ALLELUIA
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,

il est proche de ceux qui l’invoquent,
il écoute leur cri : il les sauve.

ALLELUIA

CHANT DE PROCESSION :1

CZYTANIE Z KSIĘGI SOFONIASZA            So 3, 14-20
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk,
Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!
Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela:
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już
bała się złego.  Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie
bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!»  Pan, twój
Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się
weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk
radości, jak w dniu uroczystego święta. Zabiorę od ciebie
niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. Oto Ja
sprawię zagładę wszystkim, którzy cię uciskali w owym
czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę;
i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie
doznawali zawstydzenia. W owym czasie was przywiodę,
w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem dam wam imię
i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz
los na waszych oczach - mówi Pan.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA           2 Tm 3, 14-4, 2
Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci
zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat
bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą
cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wia-
rę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest
natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywa-
nia, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości,
aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do
każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i
Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych,
i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę,
nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż
błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością,
ilekroć nauczasz.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

ALLELUJA. ALLELUJA
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
ALLELUJA

Pod Twą obronę Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los,
Ty im błogosław, ratuj w potrzebie,
I broń od zguby, gdy zagraża cios.

Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo!

   Panno nad pannami, Święta nad świętymi
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo!

CHANT D’ENTRÉE :2

CHANT DU PSAUME:
Wiesz Maryjo żeśmy grzeszni‚ że pokuty trzeba nam‚
ale bez pomocy Twojej‚ słaby człowiek zginie sam.
Więc podajesz nam różaniec‚ byśmy z grzechu mogli wstać
i w modlitwie różańcowej z Tobą w łasce mogli trwać.

O Królowo Różańca Świętego‚
tak ukochać modlitwę nam daj‚
By płynęła z drewnianych paciorków‚
Twoja łaska na drogi  nasz kraj.



+ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
   SELONT SAINT LUC         Lc 18, 1-8
Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu’il faut
toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville
un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes.
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui
demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’
Longtemps il refusa; puis il se dit: ‘Je ne respecte pas
Dieu, et je me moque des hommes, mais cette femme
commence à m’ennuyer: je vais lui rendre justice pour
qu’elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête.’» Le
Seigneur ajouta: «Ecoutez bien ce que dit ce juge sans
justice! Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient
vers lui jour et nuit? Est-ce qu’il les fait attendre? Je vous
le déclare: sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre?»

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

ALLELUIA.

+  SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
                 Łk 18, 1-8

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym,
że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: w pewnym
mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się
z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim
przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał; lecz potem
rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani się z
ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się
ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła
bez końca i nie zadręczała mnie». I Pan dodał:«Słuchajcie,
co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy
jednak syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie?»

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste !
ALLELUIA.

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki,
otaczał blaskiem potęgi i chwały,
coś ją zasłaniał tarczą swej opieki
od nieszczęść, które pognębić ją miały:

Przed Twe Oltarze zanosim błaganie:
         Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

RELIQUAIRE ST  JEAN-PAUL II:1012

ACTE PÉNITENTIEL:2

PROCESSION DES OFFRANDES:5

(accompagnement musical)

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...

Niech pełna łaski wstawia się za nami !

PRIÈRE UNIVERSELLE:4

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.

RENOUVELLEMENT DES PROMESSES: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...

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.

CHANT DE L’OFFERTOIRE :6

SANCTUS:7

ANAMNÈSE: 8

CHANT DE COMMUNION :10 9

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.

Benedictus, qui venit in nomine Domini (x2)
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis!

CHANT D’ACTION DE GRÂCE1010

CHANT DE SORTIE:1011

Daj mi Jezusa, o Matko moja,
na krótki życia ziemskiego dzień.
W każdym cierpieniu i w życia znojach,
pragnę tej siły, co płynie zeń.

O daj mi, daj, Jezusa daj!
O złóż Go, Matko, do serca mego,
co pragnie służyć Mu dzień i noc.
Ja żyć nie mogę bez Pana swego,
bo On mi daje wytrwania moc. O daj mi...

O daj mi, Matko, Jezusa Serce,
daj Jego Ciało i Jego Krew.
Niech mnie ratuje w każdej rozterce,
niech rzuca w duszę swej łaski siew. O daj mi...

Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki twardy i
niewdzięczny trud. Niezrozumienie, drwiny i obmowy,
posyłam was przydawać do mych trzód.
      Tak, jak Ojciec mój, posłał Mnie - tak i Ja was śle!
Posyłam was opatrzyć ciężkie rany, pomagać słabym ich
ciężary nieść, pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych,
Posyłam was, radosną głosić wieść!  Tak jak...


