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LECTURE DU SECOND LIVRE
DES MARTYRS D’ISRAËL           2 M 7, 1-2. 9-14
Sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. A coups
de fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiochus voulut les
contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux
déclara au nom de tous: «Que cherches-tu à savoir de
nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de
transgresser les lois de nos pères.» Le deuxième frère
lui dit, au moment de rendre le dernier soupir: «Tu es un
scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais
puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du
monde nous ressuscitera pour une vie éternelle.» Après
celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue
aussitôt qu’on le lui ordonna, et il présenta les mains
avec intrépidité, en déclarant avec noblesse: «C’est du
Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de sa Loi
je les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver.»
Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune
homme qui comptait pour  rien les souffrances. Lorsque
celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux
mêmes tortures. Sur le point d’expirer, il parla ainsi:
«Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on
attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi,
tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle.»
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume 16
LE JOUR VIENDRA, SEIGNEUR,

OÙ JE M’ÉVEILLERAI EN TA PRÉSENCE.
Seigneur, écoute la justice!
Entends ma plainte, accueille ma prière:
tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves,  sans rien trouver.

Garde-moi comme la prunelle de l’œil;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face:
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

LECTURE DE LA SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL
APÔTRE AUX THESSALONICIENS    2 Th 2, 16-3, 5
Frères, laissez-vous réconforter par notre Seigneur
Jésus Christ lui-même et par Dieu notre Père, lui qui
nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour toujours
donné réconfort et joyeuse espérance; qu’i ls
affermissent votre cœur dans tout ce que vous pouvez
faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin
que la parole du Seigneur poursuive sa course, et qu’on
lui rende gloire partout comme chez vous. Priez pour
que nous échappions à la méchanceté des gens qui
nous veulent du mal, car tout le monde n’a pas la foi. Le
Seigneur, lui, est fidèle: il vous affermira et vous protégera
du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons pleine confiance
en vous: vous faites et vous continuerez à faire ce que
nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à
l’amour de Dieu et à la persévérance pour attendre le Christ.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

ALLELUIA. ALLELUIA.
Jésus Christ, premier-né d’entre les morts,
À toi gloire et puissance pour les siècles.

ALLELUIA.

+   ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC
Lc 20, 27-38

Des sadducéens - ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de
résurrection – vinrent trouver Jésus, et ils l’interrogèrent:
«Maître, Moïse nous a donné cette loi: Si un homme a un
frère marié mais qui meurt sans enfant, qu’il épouse la
veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y
avait sept frères: le premier se maria et mourut sans
enfant; le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve,

CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI MACHABEJSKIEJ
      2 Mch 7, 1-2. 9-14

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało
schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król
chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakaza-
nej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu
wszystkich, tak powiedział: «O co pragniesz zapytać i
czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi
raczej zginąć aniżeli przekroczyć ojczyste prawo». Dru-
gi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie,
powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne
życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego
prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego». Po nim
był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął
język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział:
«Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę,
a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam».
Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się
odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten
już zakończył życie, takim samym katuszom poddano
czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest nam,
którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy
nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni.
Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia ».

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

Psalm responsoryjny 17(16)
GDY ZMARTWYCHWSTANĘ,

BĘDĘ WIDZIAŁ BOGA.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,*
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Strzeż mnie jak źrenicy oka,*
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,*
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO TESALONICZAN 2 Tes 2, 16-3, 5
Bracia : Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec
nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam
niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech
pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim
czynie i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za
nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało,
podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni
od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają
wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od
złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy,
czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca
wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

ALLELUJA. ALLELUJA.
Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych,

Jemu chwała i moc na wieki wieków.
ALLELUJA.

+  SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
               Łk 20, 27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twier-
dzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten
sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli
umrze czyjś brat, który miał żonę a był bezdzietny, niech
jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo
swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął
żonę i umarł bezdzietnie, wziął ją drugi, a potem trzeci, i
tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego
z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją



CHANT D’ENTRÉE :

CHANT D’OFFERTOIRE :

CHANT DE COMMUNION :

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :

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

SANCTUS:

CHANT DE SORTIE :

AGNUS DEI:
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 Vie, oui la vie, c‘est le Don de Jésus.(bis)
    Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
    La Vie, oui la vie, c‘est le Don de Jésus.

ACTE PÉNITENTIEL:2
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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.

5

et ainsi tous les sept: ils moururent sans laisser d’enfants.
Finalement la femme mourut aussi. Eh bien! à la
résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse,
puisque les sept l’ont eue pour femme?» Jésus répond:
«Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux qui
seront jugé dignes d’avoir part au monde à venir et à la
résurrection d’entre les morts, ne se marient pas, car ils
ne peuvent plus mourir: ils sont semblables aux anges,
ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection.
Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-
même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent,
quand il appelle le Seigneur: ‘le Dieu d’Abraham, le Dieu
d’Isaac, le Dieu de Jacob’. Il n’est pas le Dieu des morts,
mais des vivants; tous vivent en effet pour lui.»

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

za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią
się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za god-
nych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z mar-
twych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.
Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i
są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychws-
tania. A że umarli zmartwychwstają, i to i Mojżesz zaz-
naczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana na-
zywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem
Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste !

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 ?...

Matko Najświętsza, do Serca Twego,
mieczem boleści wskroś przeszytego,
wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
i gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

      Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem
szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może: Mam obrońcę
Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
     Ciebie On z łowczych obieży wyzuje, i w zaraźliwym
powietrzu ratuje, w cieniu Swych skrzydeł zachowa cię
wiecznie, pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Witaj Królowo, Matko litości !
Nadziejo nasza, życia słodkości !
Witaj, Maryjo, Matko jedyna,
Matko nas ludzi, Salve Regina !

Nędzne my dzieci Ewy wołamy.
Do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy:
Niech nas wspomaga Twoja przyczyna,
Na tym padole, Salve Regina.

1. MOIS DE NOVEMBRE: MOIS DU SOUVENIR DE NOS CHERS DÉFUNTS: PRIÈRE QUOTIDIENNE POUR TOUS NOS
    DÉFUNTS E T LES ÂMES DU PUREGATOIRE: LECTURE DES «WYPOMINKI» TOUT AU LONG DE CE MOIS.
2. CETTE SEMAINE: REPAS «OPIEKA» - Halles des Sports de HARNES : ce dimanche 10 novembre à 12.30.
    --  ACTION DE GRÂCE POUR LA LIBERTÉ DE LA NATION: lundi 11 novembre à 10.00 au Sacré-Coeur de HARNES.
    -- CATÉCHÈSE: HARNES & BILLY-MONTIGNY:  -- mercredi 13 novembre de 09.30 à 11.00.
    -- RÉUNION DU ROSAIRE & DU K.T.M. DE BILLY-MONTIGNY: samedi 16 novembre à 18.00 salle catéchétique.
3. DIMANCHE PROCHAIN 17 NOVEMBRE: REPAS «CHOUCROUTE» de l’Ass. «Tradition & Avenir»  s. FÊTES - à 12.30.
4. DIMANCHE 17 NOVEMBRE: 95 ANS DE L’ASSOCIATION DU ROSAIRE DE MÉRICOURT- messe à 15.00 Ste BARBE.
5. Xème FORUM DU LAÏCAT sur le thème: «100ème Anniversaire de l’arrivée massive des Polonais en France» -
    le samedi 23 novembre à  BRUAY LA BUISSIÈRE de 9.00 à 15.00 - inscriptions auprès des Président(e)s pour le repas: 25€.
6. EN VENTE:  Nouveau GŁOS KATOLICKI , Calendriers 2020 ...

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.

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...

INFORMATIONS PAROISSIALES


