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Słowo Boże – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  
 
MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA 
CHRYSTUSA WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
MATEUSZA Mt 27,11-54 
Jezus przed Piłatem 
E. Jezusa zaś stawiono przed namiest-
nikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. 
Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. 
Jezus odpowiedział: + Tak, Ja nim 
jestem. E. A gdy Go oskarżali arcyka-
płani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy 
zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz jak 
wiele zeznają przeciw Tobie? E. On 
jednak nie odpowiadał mu na żadne 
pytanie, tak że namiestnik bardzo się 
dziwił. 
Jezus odrzucony przez swój naród 
E. A był zwyczaj, że na każde święto 
namiestnik uwalniał jednego więźnia, 
którego chcieli. Trzymano zaś wtedy 
znacznego więźnia, imieniem Bara-
basz. Gdy się więc zebrali, spytał ich 
Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam 
uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwa-
nego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, 
że przez zawiść Go wydali. A gdy on 
odbywał przewód sądowy, żona jego 
przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej nic 
do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo 
dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się 
z Jego  powodu. E. Tymczasem arcy-
kapłani i starsi namówili tłum, żeby 
prosiły o Barabasza, a domagały się 
śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. 
Którego z tych dwóch chcecie, żebym 
wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. 
Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. 
Cóż więc mam uczynić z Jezusem, 

którego nazywają Mesjaszem? E. Za-
wołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. 
Namiestnik odpowiedział: I. Cóż wła-
ściwie złego uczynił? E. Lecz oni jesz-
cze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż 
z Nim! E. Piłat widząc, że nic nie osią-
ga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął 
wodę i umył sobie ręce wobec tłumu, 
mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego 
Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. 
A cały lud zawołał: T. Krew Jego na 
nas i na dzieci nasze. E. Wówczas 
uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał 
ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 
Król wyśmiany 
E. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali 
Jezusa z sobą do pretorium 
i zgromadzili koło Niego całą kohortę. 
Rozebrali Go z Jego szat i narzucili na 
Niego płaszcz szkarłatny Uplótłszy 
wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, 
a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem 
przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, 
mówiąc: T. Witaj, królu żydowski! E. 
Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę 
i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, 
zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego 
własne Jego szaty i odprowadzili Go na 
ukrzyżowanie. 
Droga krzyżowa 
E. Wychodząc spotkali pewnego czło-
wieka z Cyreny, imieniem Szymon. 
Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezu-
sa. Gdy przyszli na miejsce zwane 
Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, 
dali Mu pić wino zaprawione goryczą. 
Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go 



ukrzyżowali, rozdzielili między siebie 
Jego szaty, rzucając o nie losy. 
I siedząc, tam Go pilnowali. Nad głową 
Jego umieścili napis z podaniem Jego 
winy: To jest Jezus, król żydowski. 
Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch 
złoczyńców, jednego po prawej, dru-
giego po lewej stronie. Wyszydzenie na 
krzyżu. Ci zaś, którzy przechodzili ob-
ok, przeklinali Go i potrząsali głowami, 
mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek 
i w trzech dniach go odbudowujesz, 
ocal sam siebie; jeśli jesteś Synem 
Bożym, zejdź z krzyża. E. Podobnie 
arcykapłani z uczonymi w Piśmie 
i starszymi, szydząc, powtarzali: T. 
Innych wybawiał, siebie nie może wy-
bawić. Jest królem Izraela: niechże 
teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy 
w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go 
teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież 
powiedział: Jestem Synem Bożym. E. 
Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy 
byli z Nim ukrzyżowani.  
Śmierć Jezusa 
E. Od godziny szóstej mrok ogarnął 
całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał 
donośnym głosem: Elí, Elí, lemá sa-
bachtáni? E. To znaczy: Boże mój, 
Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Sły-
sząc to, niektórzy ze stojących tam 
mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz 
też jeden z nich pobiegł i wziąwszy 
gąbkę, napełnił ją octem, włożył na 
trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: 
T. Poczekaj zobaczymy, czy przyjdzie 
Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz 
jeszcze zawołał donośnym głosem 
i wyzionął ducha. 
Po śmierci Jezusa 
E. A oto zasłona przybytku rozdarła się 
na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała 
i skały zaczęły pękać. Groby się otwo-
rzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, 
powstało. I wyszedłszy z grobów po 
Jego zmartwychwstaniu, weszli do 
Miasta świętego i ukazali się wielu. 
Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali 
straż przy Jezusie, widząc trzęsienie 
ziemi i to, co się działo, zlękli się bar-
dzo i mówili: I. Prawdziwie, ten był Sy-
nem Bożym.  

 

Myśli na niedzielę  
Czy my rozumiemy mękę Jezusa Chrystusa? Często zatrzymujemy się na płasz-
czyźnie bólu i współczucia a tymczasem jest to ofiara za zbawienia świata a więc i 
moje.  

 

Zdaniem proboszcza  
Pytamy coraz częściej o znaczenie doświadczania tej epidemii. Padają różne zdania 
a niektórzy snują fantastyczne teorie. Pozostawiam rozmaite spekulacje medyczno -
polityczne i chciałbym teraz zwrócić uwagę na epidemię w wymiarze duchowym. 
Otóż pan Bóg przygotował nam nadzwyczajne rekolekcje wielkopostne: mamy czas 
na przemyślenia, modlitwę i już nie możemy się tłumaczyć że czekają nas inne ob-
owiązki. Brak liturgii a więc obrzędowości do której tak bardzo przyzwyczailiśmy się, 
brak sakramentów, być może spowoduje, że na paschę spojrzymy nieco inaczej a 
może nawet głębiej. Pascha to nic innego jak przejście; dotąd dosyć powierzchowne 
i przygotowane przez tradycję a teraz musimy dokonać paschy, czyli przejścia sa-
motnie w samym sobie, w naszych sercach. I właściwie to jest cel przeżywania świąt 
paschalnych. Chrystus dokonał tego przejścia przez miłość, która zajaśniała potęgą 
Zmartwychwstania. I nam trzeba tego dokonać w naszych sercach a do tego – jak 
się okazuje - nie potrzeba żadnej liturgii.    



Najbliższy tydzień 
 
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
rozpoczyna Wielki Tydzień, który 
przygotowuje wiernych do głębokiego 
przeżycia Zmartwychwstania Pańskie-
go. W obecnej sytuacji epidemii jeste-
śmy zmuszeni do rezygnacji z wielu 
obrzędów i uczestnictwa w nich.   
 
Pamiętajmy o przystrojeniu wszyst-
kich przydrożnych krzyży na terenie 
naszej parafii.  
 
Prosimy także o złożenie tradycyj-
nych ofiar na urządzenie Bożego Gro-
bu - Róże Różańcowe, grupy modli-
tewne i duszpasterskie oraz innych 
hojnych ofiarodawców.  
 
Paschaliki i baranki są do nabycia w 
kiosku codziennie w godzinach od 9.00 
do 10.00. Przygotowane ofiary wrzu-
camy do puszek.  
 
Parafialna Caritas przygotowała pacz-
ki świąteczne dla potrzebujących 
wsparcia. Będzie można je pobrać – 
zgodnie z dotychczasowymi zasadami - 
we wtorek i środę w kiosku przy koście-
le w godz. 10.00 – 12.00.   
 
W związku z obowiązującymi rozpo-
rządzeniami w Mszy św. może uczest-
niczyć tylko pięć osób. W związku z 
tym pierwszeństwo mają osoby, które 
zamówiły intencję. Trudniejsza jest 
sytuacja w przypadku mszy nowenno-
wych, gdzie jest kilka intencji – wów-
czas wpuszczamy pierwszych pięć 

osób i aby nie było niepotrzebnego 
napięcia prosimy te osoby o pozostanie 
w domu i włącznie się w modlitwę po-
przez transmisję internetową.  
 
Nie ma możliwości spowiedzi poza 
wypadkiem bliskiego zagrożenia śmier-
cią. Kościół wskazuje na możliwość 
skorzystania z żalu doskonałego i du-
chowej Komunii Świętej. Kiedy minie 
stan epidemii będziemy mogli bez żad-
nych przeszkód uzupełnić w sposób 
sakramentalny nasze duchowe potrze-
by.    
 
Post ścisły obowiązuje w Wielki Pią-
tek. Osoby od 14 roku życia do późnej 
starości powstrzymują się od spożywa-
nia potraw mięsnych, zaś osoby, które 
ukończyły 18 rok życia a nie osiągnęły 
60 roku życia spożywają dwa posiłki 
lekkie i jeden do sytości, oczywiście 
bezmięsne.  
 
Dziękujemy parafianom za materialną 
troskę o utrzymanie parafii. Kilkanaście 
osób dokonało wpłaty na konto parafii. 
Pamiętajmy, funkcjonowanie parafii 
oparte jest wyłącznie na ofiarach wier-
nych.    
 
Rytuał rodzinny to pomoc w przezy-
waniu tego trudnego czasu. Zachęca-
my do skorzystania z niego. Tych, któ-
rzy nie posiadają takiego rytuału odsy-
łamy na strony www.diecezja.tarnow.pl 
– tam będzie on do pobrania.   

 
 

TRIDUUM  PASCHALNE  
w liturgii może uczestniczyć tylko pięć osób; pierwszeństwo w czwartek i so-

botę będą miały osoby, które zamówiły intencje, ale tylko pięć pierwszych   
zgłoszonych telefonicznie do środy włącznie  

 

http://www.diecezja.tarnow.pl/


WIELKI CZWARTEK 
W tym dniu nie sprawuje się innych Mszy Św. tylko Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 18.00. Nie będzie zwyczajowej adoracji w ciemnicy.    
WIELKI PIĄTEK 
W tym dniu nie sprawuje się żadnej Mszy Świętej. Liturgia Męki Pańskiej rozpocz-
nie się o godz. 17.00. Składać się będzie z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii 
Św.   
Zachęcamy do adoracji Krzyża świętego w domach. Jak to uczynić? Przygotować krzyż, 
zgromadzić rodzinę  w jednym pomieszczeniu, włączyć transmisję z naszego kościoła o godz. 
17.00 i jeżeli to możliwe podłączyć do telewizora, śledzić z uwagą przebieg liturgii i kiedy 
kapłan bierze krzyż do adoracji wtedy ojciec lub matka biorą do reki krzyż i podnoszą go 
nieco w górę a pozostali przyklękają tak jak w kościele i na zakończenie nabożnie całują. Po 
tak przeżytej adoracji krzyż z dwiema zapalonymi świecami należy umieścić na stole lub 
innym wyeksponowanym miejscu aż do sobotniego popołudnia.   

WIELKA SOBOTA  
Nie będzie adoracji jak również święcenia pokarmów.  
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz.19.00. Poszczególne części tej 
liturgii są następujące: liturgia światła; liturgia słowa; liturgia chrzcielna i jedyna w 
tym dniu liturgia Eucharystii.  
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.  
Msza rezurekcyjna będzie w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00. Pozostałe 
Msze św. będą o godz. 9.00; 10.30; 12.00; 14.00; 17.00; 19.00.    
 

Kalendarium liturgiczne 
6.04. Poniedziałek – Wielki Poniedziałek. Iz 42,1-7; Ps 27; J 12,1-11. 
7.04. Wtorek – Wielki Wtorek.  Iz 49,1-6; Ps 71; J 13,21-33.36-38.  
8.04. Środa – Wielka Środa. Iz 50,4-9a; Ps 69; Mt 26,14-25.  
9.04. Czwartek – Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej. Wj 12,1-8.11-14; Ps 116B; 

1Kor 11,23-26; J 13,1-15. 
10.04. Piątek – Wielki Piątek Męki Pańskiej.Iz 52,13-53,Ps31;Hbr4,14-16. J 18,1-19,42.   
11.04. Sobota – Wigilia Paschalna. 1) Rdz 1,1-2,2; Ps 104.2) Rdz22,1-18; Ps16.3) Wj 
14,15-15,1; Wj 5,1.2.4-5.17ab-18. 4)Iz 54,4a.5-14; Ps 30. 5) Iz 55,1-11; Iz12,2.3-4b.4cd-5. 6) 
Ba 3,9-15.32-4,4; Ps 19. 7) Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42, 43. 8) Rz 6,3-11; Ps 118; Mt 28,1-10.  
12.04. Niedziela – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Dz 10,34a.37-

43; Ps 118; Kol 3,1-4 lub (1Kor 5,6b-8); J 20,1-9. 

 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi, 39- 200 Dębica, ul. Św. Jadwigi 9; tel/fax 
014 6833445; e-mail: parafia.jadwiga@o2.pl ; internetowa strona: www: swjadwiga.info   
Msze Święte:  
Niedziela: godz. 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 14.00; 17.00;19.00;  
Dni powszednie: godz. 6.00 7.00; 8.00; 18.00.  
Sakrament pokuty: zawieszony.   
Nowenny: do MB Nieustającej Pomocy – środa, godz. 18.30.   

      do Miłosierdzia Bożego – piątek godz. 18.30.  
Godzina Miłosierdzia: – codziennie, godz. 15.00.  
Kancelaria Parafii: nieczynna;  
W sprawach pogrzebowych - o dowolnej porze dnia.  
Z posługą do chorego - całą dobę.  
Konto bankowe Parafii Św. Jadwigi w Dębicy:  
BANK PEKAO SA O/DĘBICA; 08 1240 4807 1111 0010 2893 9321  

Wydaje Parafia Św. Jadwigi w Dębicy. Egzemplarz bezpłatny  

mailto:parafia.jadwiga@o2.pl

