
INFORMACJE  

 

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami i czasem urlopowym informujemy, że msze święte w 

języku polskim w tym okresie nie będą odprawiane. Tak więc najbliższe nasze spotkania powakacyjne 

odbędzie się w niedziele 29 Wrzesnia 2013 o godzinie 18:00, wowczas ustalimy daty Mszy Sw. na sezon 

2013/2014, ktore zostana opublikowane na stronie internetowej: 

http://associationculturellechampagnepologne.unblog.fr/ 

 
Msze Sw. odbywac sie beda w Kapilicy « Soeurs de Marie Immaculée Homme Saint Louis », 2 rue de 

Noël, w centrum Reims. 

 

Przypominamy, ze Pani Domaszewicz zbiera pieniadze na oplacenie kaplicy w ktorej odbywaja sie nasze 

Msze Sw.  Liczymy na Wasza solidarnosc i szczodrosc, jest to skladka za sezon 2012/2013.  Zebrana 

kwota zostanie przekazana Siostrom po dziesiejszej Mszy sw.   

 

Pół godziny przed każdą Mszą Sw. Istnieje mozliwosc spowiedzi.  

  

 

 

 

 

Ogloszenia drobne:  

 

 Mloda polsko-francuska rodzina z 2,5 rocznym dzieckiem mieszkajaca w Saint-Germain-en-Laye 

(w regionie paryskim) szuka polskiej au pair od pazdziernika 2013 r. na okres ok. 9ciu miesiecy. 

Zapewniamy bezplatne zakwaterowanie, wyzywienie, ubezpieczenie medyczne oraz kieszonkowe. 

Wiecej informacji pod adresem mailowym: gp1971@gmx.at  

 

 W dniach od 3 lipca do 3 sierpnia 2013 w Mediatheque Jean Falala w Reims  

dostepna bedzie dla publicznosci wystawa pt: Zdjecia z miasta Lodzi. Prezentuje ona  czarno - 

białe zdjęcia wykonane przez Krzysztofa Kieślowskiego.  W czasie trwania wystawy zostana 

rowniez wyswietlone filmy tego rezysera. Niebawem szczegoly na stronie internetowej   

http://associationculturellechampagnepologne.unblog.fr/ 

 

 Wszystkim solenizantom, jubilatom składamy najlepsze życzenia, zdrowia i obfitości łaski Bożej 

na każdy dzień życia.  

Bezpiecznych i slonecznych wakacji  
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Dimanche, 16 Juin 2013 
 

 

 

Messe célébrée par  

Monseigneur Thierry JORDAN  

archevêque de Reims assiste par le Prêtre Grzegorz HERMAN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle des Sœurs de Marie Immaculée Homme Saint Louis 

2 rue de Noël, 51100 Reims 
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CHANT D’ENTREE   
 
Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc 
Spoglądam w niebo pełne gwiazd 
I pytam, czy życie ma sens? 
I wołam do Ciebie, Ojcze nasz 
 
Ref. 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! 
 
Gdy w życiu tak pełnym rozczarowań 
Przez grzechu kamienie potknę się 
Gdy spokój utonie w fali knowań 
Wtedy tchnieniem mej duszy wołam Cię!  
Ref.  
 
Życie ludzi przebiega krętą drogą 
Hen w górze jest cel wędrówki mej 
I choć czasem sił braknie moim nogom 
Wiem, że dojdę tam, gdy zaufam Ci.   
Ref.  
 
 
ACCUEIL  
 
Que cette eucharistie que nous allons partager soit toujours un geste d’amour envers Dieu, qui nous 
aime le premier, et qui est source de notre amour pour les autres.  
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient 
toujours avec vous. Et avec votre esprit. 
 
 
PREPARATION PENITENTIELLE :  
 
Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous somme pécheurs. Seigneur, 
Jésus, venu révéler à toute l’humanité le pardon du Père, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. 
 
O Christ, mort ressuscité pour sauver tous les pêchers, prends pitié de nous.  
O Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, dont l’amour nous offre la joie éternelle, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié. 
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Ref.: O szczęście niepojęte  
Bóg sam odwiedza mnie,  
O Jezu, wspomóż łaską,  
Bym godnie przyjął Cię. 
  
2. Nie jestem godzien, Panie,  
byś w sercu moim był.  
Tyś królem wszego świata,        
a jam jest marny pył. Ref. 
  
3. Gdy wspomnę na me grzechy,  
to z żalu płyną łzy,   
bom serce Twoje zranił  
o Jezu, odpuść mi!  Ref. 
  
4. Pragnąłbym Cię tak kochać,  
jak Ty kochałeś mnie,  
przyjm serce me oziębłe,  
a daj mi serce Twe! Ref. 
 
Prions le Seigneur...   Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 
 

- CONCLUSION - 
 
 
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.  
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 
 
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
1.Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga 
W każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga 
Nie ma w życiu zbędnych dni, każda chwila ważna jest W każdej zobacz Bożą myśl 
 
Ref. Bo Bóg naszym Ojcem 
Bo Bóg kocha nas 
On szlak nam wyznacza 
I sam prowadzi nas 
 
2.Gdy nam szumi górski las, chwalmy Boga 
Gdy widzimy piękny kwiat, chwalmy Boga 
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal Które Bóg darował ci. Ref.  
 
3. Gdy cierpienia przyjdzie czas, chwalmy Boga 
Kiedy wszystko drażni nas, chwalmy Boga, 
Gdy przychodzą smutne dni, przyjmij doświadczenie to Które Bóg przeznaczył ci 
Ref.  
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