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NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Słowo Boże 
 
CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOL-
SKICH Dz 10, 34a. 37-43  
Gdy Piotr przybył do domu centuriona 
w Cezarei, przemówił: <Wiecie, co się 
działo w całej Judei, począwszy od 
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Duchem Świę-
tym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, 
przeszedł On dobrze czyniąc i uzdra-
wiając wszystkich, którzy byli pod wła-
dzą diabła. A my jesteśmy świadkami 
wszystkiego, co zdziałał w ziemi ży-
dowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, 
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił 
Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać 
się nie całemu ludowi, ale nam, wybra-
nym uprzednio  przez Boga na świad-
ków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego 
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał 
ogłosić ludowi i dać świadectwo, że 
Bóg ustanowił Go sędzią żywych i 
umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o 
tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w 
Jego imię otrzymuje odpuszczenie 
grzechów>.  
PSALM RESPONSORYJNY 
REFREN: W tym dniu wspaniałym 
wszyscy się weselmy. 
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech dom Izraela głosi: 
<Jego łaska na wieki>. 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, 
prawica Pańska moc okazała. 
Nie umrę, ale żył będę 
i głosił dzieła Pana. 
Kamień odrzucony przez budujących  
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana  
i cudem jest w naszych oczach. 
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO 
PAWŁA DO KOLOSAN Kol 3, 1-4 
Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem 
powstali z martwych, szukajcie tego, co 
w górze, gdzie przebywa Chrystus 
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do 
tego, co w górze, nie do tego, co na 
ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie 
ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy 
się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy 
i wy razem z Nim ukażecie się w chwa-
le. 
SEKWENCJA 

Niech w święto radosne Paschalnej 
Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych 
dary. 
Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów 
zmazy. 
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o 
dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś 
żywy. 



Maryjo ty powiedz, coś w drodze wi-
działa? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały 
ujrzała. 
Żywego już Pana widziałam, grób pu-
sty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chus-
ty. 
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój 
i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galilea. 
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten 
cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłości-
wy. 
AKLAMACJA 
Chrystus został ofiarowany jako nasza 
Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu. 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG 
ŚWIĘTEGO JANA  J 20, 1-9 
Pierwszego dnia po szabacie, wcze-
snym rankiem, gdy jeszcze było ciem-
no, Maria Magdalena udała się do gro-

bu i zobaczyła kamień odsunięty od 
grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, 
którego Jezus miłował, i rzekła do nich: 
<Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 
gdzie Go położono>. Wyszedł więc 
Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 
Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem 
także Szymon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była 
na Jego głowie, leżącą nie razem z 
płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnę-
trza także i ów drugi uczeń, który przy-
był pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, które mówi, że On ma powstać 
z martwych.  

 

Myśli na niedzielę  
Wiara chrześcijan – pisze św. Augustyn – jest zmartwychwstaniem Chrystusa. 
Wszyscy wierzą, że Chrystus umarł, także poganie. Również Jego przeciwnicy byli o 
tym przekonani. W to, że zmartwychwstał, wierzą tylko chrześcijanie. Nie jest chrze-
ścijaninem, kto w to nie wierzy.  

 

Zmartwychwstał Pan. Alleluja! Tym pozdrowieniem zwracamy się 
do Was Drodzy Parafianie. To pozdrowienie w obecnym czasie 
jest szczególnie wymowne i niesie z sobą duchową moc, której 
tak bardzo nam potrzeba. Życzymy, by te wyjątkowe święta 
umocniły Waszą wiarę opartą na autentycznym przekonaniu o 
Zmartwychwstałym Panu, który prowadzi nas ku zbawieniu, cho-
ciaż nieraz trudną drogą. Niech nie braknie prawdziwej miłości 
opartej na przebaczeniu i umiejętności dawania siebie drugiemu 
człowiekowi. Niech w waszych rodzinach gości Chrystusowy po-
kój i nadzieja, że to wszystko przeminie a my staniemy się moc-
niejsi i gotowi do życia zgodnego z wolą Zmartwychwstałego 
Zbawiciela a naszego Pana.   
 



Zdaniem proboszcza  
Izolacja związana z epidemią niesie, wbrew pozorom wiele niebezpieczeństw. Cią-
głe przebywania w jednym miejscu rodzi napięcia, stres czy frustracje. Okazuje się 
jak wiele braków w osobowości każdego z nas utrudnia nam w codziennym przeby-
waniu ze sobą. Okazuje się, że nawet kochający się małżonkowie tracą cierpliwość 
względem siebie i dom zamienia siew miejsce nie do zniesienia. W jaki sposób to 
zmienić? Wielu psychologów zajmuje się tym problemem, ale przecież ze swoją 
usługą docierają do niewielu. Dlatego zwracam uwagę na rolę wiary, która nie jest 
tylko uznaniem Absolutu jakim jest Bóg, lecz również stylem życia zgodnego z Bo-
żymi wymaganiami. One ułatwiają nam, kształtowanie osobowości w taki sposób, 
abyśmy się nie pozabijali lecz kochali miłością ofiarną i bezinteresowną.    

 

Najbliższy tydzień 
 
Trwa nadal zarządzenie władz doty-
czące liczby osób mogących wziąć 
udział w nabożeństwie. Dlatego przy-
pominamy że podczas każdej Mszy 
może być obecnych w kościele tylko 
pięć osób oprócz kapłanów, osób kon-
sekrowanych i posługujących w liturgii. 
Pierwszeństwo mają osoby, które za-
mówiły intencję mszalną. W przypadku 
mszy nowennowych, gdzie jest wiele 
intencji będzie mogło uczestniczyć 
tylko pierwszych pięć osób. Dlatego 
prosimy o pozostanie w domu i łącze-
nie się w modlitwie przez transmisję 
internetową.  
 
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 
pamięć materialną służącą funkcjono-
waniu parafii. Rozumiemy trudną sytu-
ację wielu rodzin i osób z powodu epi-
demii i one nie mogą dzielić się swoją 
ofiarą z parafią. Jednak są tacy, którzy 
mogą się dzielić i rozumieją potrzebę 
wspierania parafii, która przecież nie 
przestała funkcjonować z powodu epi-
demii. Z racji ograniczeń prosimy o 
wpłaty na konto parafii. I tak w miesią-
cu marcu 26 osób wpłaciło w sumie 
2905 zł; w kwietniu, mieliśmy dopiero 
jedną niedzielę i 38 osób wpłaciło na 
konto 7025 zł, zaś 4 osoby złożyły bez-
pośrednio w kancelarii ofiary w kwocie 
1370 zł. Za wszystkie ofiary, złożone 

szczególnie w tym trudnym czasie ser-
decznie dziękujemy. Ponieważ wiele 
osób nie ma możliwości przelewu, dla-
tego po świętach umieścimy w kościele 
skarbonę z przeznaczeniem na ofiary 
związane z utrzymaniem parafii.  
 
Nadal nie możemy bezpośrednio 
uczestniczyć w nabożeństwach cele-
browanych w  kościele. Zachęcamy do 
korzystania z transmisji internetowych z 
naszego  kościoła: codziennie są 
transmitowane wszystkie Msze św. o 
zwyczajowych godzinach, Godzina 
Miłosierdzia – 15.00; Różaniec  o usta-
nie epidemii – 20.30. Okazuje się, że 
znaczna liczba naszych parafian nie 
ma dostępu do Internetu. Apelujemy do 
rodzin i sąsiadów tychże osób o stwo-
rzenie w ich domach możliwości korzy-
stania z dobrodziejstwa transmisji in-
ternetowych. Użyczmy na ten czas 
jakiegoś niepotrzebnego komputera i 
udostępnijmy łączność z naszego rou-
tera przez wi-fi. To będzie dobry czyn 
miłosierdzia.  
 
Niedziela Miłosierdzia przypada za 
tydzień. Parafia Miłosierdzia przeżywa 
uroczystość odpustową – suma odpu-
stowa o godz. 11.00 ale tylko poprzez 
udział dzięki transmisji internetowej.  
 



Sakrament Chrztu jest normalnie 
udzielany małym dzieciom przy zacho-
waniu wszelkich środków ostrożności i 
przepisów. Poprzez kontakt telefonicz-
ny ustalane są wszelkie szczegóły 
związane z konkretnym chrztem.  
 
Składamy podziękowanie Panu Woj-
ciechowi Wieczorkowi i jego rodzinie za 
ofiarowane kwiaty do Grobu Pańskie-
go.  
 
Ofiarę na urządzenie Grobu Pań-
skiego złożyły Róże Różańcowe: Św. 
Kingi, Św. Faustyny, Św. Klary, Św. 
Julii, Św. Agaty, Św. Rity, Św. Małgo-

rzaty, Św. Agaty, Św. Zofii, Św. Geno-
wefy, Franciszkański Zakon Świeckich, 
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
oraz pani Julia Skrzynecka. Składamy 
podziękowanie za troskę o paschalne 
symbole w naszym kościele.  
 
Dziękujemy za wszystkie życzenia 
świąteczne nadesłane z racji Świąt 
Wielkanocnych. Było ich bardzo wiele i 
jesteśmy wdzięczni za pamięć i wspar-
cie. Dziękujemy za przekazane środki 
dezynfekcyjne dla parafii i dla kapłanów 
– płyny, żele mydło a nawet maseczki, 
które przyjechały aż z Nowego Sącza.  

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Intencja powszechna:  
Wyzwolenie się z uzależnień. Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpły-
wem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.   
 

Kalendarium liturgiczne 
13.04. Poniedziałek – W Oktawie Wielkanocy. Dz 2,14.22-32; Ps 16; Mt 28,8-15.  
14.04. Wtorek – W Oktawie Wielkanocy.  Dz 2,36-41; Ps 33; J 20,11-18.  
15.04. Środa – W Oktawie Wielkanocy. Dz 3,1-10; Ps 105; Łk 24,13-35.  
16.04. Czwartek – W Oktawie Wielkanocy. Dz 3,11-26; Ps 8; Łk 24,35-48. 
17.04. Piątek – W Oktawie Wielkanocy. Dz 4,1-12; Ps 118; J 21,1-14.   
18.04. Sobota – W Oktawie Wielkanocy. Dz 4,13-21; Ps 118; Mk 16,9-15.  
19.04. Niedziela – 2 Niedziela Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego. Dz 2,42-47; Ps 
118; 1P 1,3-9; J 20,19-31. 
 
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  
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