
Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury:
O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie
i grzechów naszych zapomnij już, Panie.

Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury:
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
I ześlij Tego, co ma być zesłany.

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
ET MESSE DE L’AVENT

Changer vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
   1.  Je ne viens pas pour condamner le monde:
        Je viens pour que le monde soit sauvé.
   2.  Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes:
        Je viens pour les malades, les pécheurs.
   3.  Je ne viens pas pour juger les personnes:
       Je viens pour leur donner la vie de Dieu.

Kiedy w jasną spokojną cichą noc
spoglądam na niebo pełne gwiazd.
Kiedy myślę, czy życie to ma sens
i wołam do Ciebie, Ojcze nasz.

O Boże, o Boże, Panie mój,
nie pamiętaj, że czasem było źle.
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój
i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.

Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań
przez grzechów kamienie potknę się,
Kiedy spokój utonie w fali knowań,
każdym drżeniem mej duszy szukam Cię
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* * * * * * * * * * * * *

1 - Seigneur Jésus, tu nous a dit:
« Je vous laisse un commandement nouveau:
Mes amis, aimez-vous les uns les autres
Ecoutez mes paroles et vous vivrez» .
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,

Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence

        Ô Jésus, rappelle - nous ta Parole.
Fais-nous semer ton Evangile.
Fais de nous des artisans d’unité.
Fais de nous des témoins de ton Pardon
A l’image de ton Amour.
3. - Tu as versé ton sang sur une croix,
       Pour tous les hommes de toutes les races,
       Apprends-nous à nous réconcilier
       Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
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Przybądź, Panie, bo czekamy, Twego przyjścia
wyglądamy; bo źle nam żyć bez Ciebie!
   Gotujmy drogę Panu, prostujmy ścieżki Jego,
   Przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego.
Pan jest blisko, między nami, wtłumie ludzi gdzieś
wmieszany - czy umiem Go zobaczyć? Gotujmy...
     Pan jest blisko i też czeka, czy przyjść może do
    człowieka - czy kocham Go prawdziwie? Gotujmy...

PrzyjdÎ Duchu ÃwiÅty, Ja pragnÅ, o to dziœ bûagam CiÅ.
PrzydÎ w swojej mocy i sile, radoœciâ napeûnij mnie. /bis/

PrzyjdÎ jako mâdroœæ do dzieci, przyjdÎ jak œlepemu wzrok.
PrzyjdÎ jako moc mej sûaboœci, weÎ wszystko, co moje jest. /bis/

PrzyjdÎ jako Îródûo pustyni, z mocâ Swâ do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie ju¿. /bis/
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TEMPS DE LA RÉFLEXION
«Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique…
non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.»

Commençons par contempler Dieu qui vient.
Il vient parce qu’il aime l’humanité, il l’aime tellement qu’il n’a qu’un projet :
sauver tout homme, tout l’homme. (Silence)

Quel est le regard que je porte sur le monde, sur le monde qui m’entoure ?
   Regard de jugement ? Regard de condamnation ?
   Ou regard de bienveillance et de bonté ?
Est-ce que j’aime ce monde avec celles et ceux qui l’habitent ?
Est-ce que je prends une part active pour rendre ce monde plus beau,
    plus juste, plus solidaire ?
Est-ce qu’il m’arrive de prier pour le monde afin que les hommes vivent
    dans la paix, la dignité, la justice, la fraternité ?    (Silence)

LITURGIE DE LA RECONCILIATION

     «Tout homme qui croit ne périra pas
       mais il obtiendra la vie éternelle»

Je me dis chrétien. Le suis-je par habitude ou par conviction ?
Est-ce que je prends le temps et les moyens pour approfondir ma foi ?

   (lectures, rencontres avec d’autres chrétiens,
    temps pour me retirer à l’écart dans la prière, la méditation

Dans les peines, les difficultés, les épreuves,
   ai-je gardé courage et confiance ?
Dans mes joies, mes réussites, ai-je pensé à remercier le Seigneur ?
Comment est-ce que je manifeste au Christ que je suis son disciple ?
    (fidélité au rendez-vous du dimanche, accueil de l’étranger,
    partage avec les plus pauvres.)      (Silence)



pour nos égoismes plus forts que nos générosités‚
Seigneur, prends pitié...  O Panie, zmiłuj się....
pour nos manques de foi et d’amour dans notre vie‚
O Christ, prends pitié... O Chryste, zmiłuj się....
pour tous les obstacles que nous avons posés
à ta venue dans nos vies,
Seigneur, prends pitié... O Panie, zmiłuj się....

* * * * * ** * *
Udzielenie sakramentu pojednania

* * * * * ** * *

* * * * * ** * *

Archanioł Boży Gabryel posłan do Panny Maryji.
Z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo k’niej:
Zdrowaś Panno łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.
     Panna się wielce zdumiała z poselstwa, które słyszała,
     Pokorniuchno się skłoniła jako Panna bojaźliwa.
     Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła Aniołowi.
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Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się.
Niechaj mi łaska Twa pomoże:
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie,
Przyjdź z łaską Swoją, przyjdź i nie spóźniaj się!

Wśród licznych trosk i niepokojów,
Kiedy już sił nie starcza nam.
Karmisz nas , Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan!

Zdrowaś bądź, Maryja, Niebieska lilija,
Panu Bogu miła, Matko litościwa.
Tyś jest nasza ucieczka,
Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna, ukaż drogę pewną
Przykazania Twego, Boga wszechmocnego.
On ci wszystka nadzieja,
Zbawienia naszego.

Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam.
Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,
Pszeniczny Darze, przyjdź !
       Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos ,
       Tak wzywasz nas, rodzinę swą, za Tobą chcemy iść! Panie...
Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być.
Jak braciom służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć! Panie... Przyjdź o Jezu przyjdź,

Przyjdź o Jezu przyjdź,
Do przybytku serca mego
Przyjdź o Jezu przyjdź, (x3)

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.
Miłosierdzia dla strapionych, w których sercu utknął miecz.
Dla bezdomnych, opuszczonych, rany ich bolesne zlecz.
     Miłosierdzia Jezu mój...

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)

Modlitwa powszechna
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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...

9 ANAMNÈSE:

CHANT D’OFFERTOIRE :8

CHANT DE COMMUNION :

CHANTS D’ACTION DE GRÂCE :11
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CHANT DE SORTIE :12

           «Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
             parce que leurs œuvres étaient mauvaises.»

Quelle est la part de ténèbres en moi :
Mensongs dans mes paroles et dans mes comportements?
 Blessures que j’occasionne aux autres par mes paroles et
    mes actes ?…
 Mes refus de pardonner, de m’ouvrir au travail de l’Esprit Saint
    en moi ?
 Rejet de certaines personnes parce que différentes de moi,
    par manque d’ouverture, de tolérance ?
 Egoïsme qui m’empêche de m’ouvrir aux autres ?
 Mauvaise relation à l’argent et aux biens matériels ?
 Quel exemple suis-je pour mes enfants et mes petits-enfants?
 Où en suis-je dans ma fidélité à mes engagements ?

X. Daniel:

Avec l’aide de l’Esprit saint,
est ce que j’ai le courage de rechercher les causes
des situations difficiles, pour mieux comprendre,
pour mieux agir avec les organismes de toutes sortes
qui aident les plus écrasés à relever la tête,
à refuser la fatalité, à trouver de solutions
qui répondent à leurs besoins ?
Est-ce que je sais prendre ma part dans leur action ?
Découvrir le nouveau-né, c’est prendre un nouveau départ.
En silence, que chacun et chacune s’innterroge pour voir
comment, concrètement, un changement de vie est possible...


