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Słowo Boże - Niedziela Miłosierdzia Bożego
CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 2,42-47
Bracia trwali w nauce Apostołów i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż
Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali
je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a
łamiąc chleb po domach, przyjmowali
posiłek z radością i prostotą serca.
Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do
nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im
codziennie tych, którzy dostępowali
zbawienia.
PSALM RESPONSORYJNY
REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest
miłosierny.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA 1 P 1,3-9
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.

On w swoim wielkim miłosierdziu przez
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i
niepokalanego, i niewiędnącego, które
jest zachowane dla was w niebie. Wy
bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni
mocą Bożą dla zbawienia, gotowego
objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu
różnorodnych doświadczeń. Przez to
wartość waszej wiary okaże się o wiele
cenniejsza od zniszczalnego złota,
które przecież próbuje się w ogniu, na
sławę, chwałę i cześć przy objawieniu
Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego
teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy
osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.
AKLAMACJA
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli.
SŁOWA
EWANGELII
WEDŁUG
ŚWIĘTEGO JANA J 20,19-31
Było to wieczorem owego pierwszego
dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami, Jezus wszedł,
stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój
wam! A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem ucz-

niowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z
Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili do niego:
Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich:
Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego
w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki
mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z

nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł:
Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do
mego boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział
mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele
innych znaków, których nie zapisano w
tej książce, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym, i abyście wierząc mieli
życie w imię Jego.

Myśli na niedzielę
Ósmego dnia po święcie Paschy uczniowie przebywali w domu, gdy wszedł Jezus,
stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! Tak jest i teraz. Do naszej wspólnoty
przychodzi Jezus, staje pośrodku nas i obdarza nas swoim pokojem. My podobnie
jak Tomasz, uznajemy w Nim naszego Pana i naszego Boga.
Zdaniem proboszcza
Stan epidemii koronawirusa jest doskonałym probierzem naszych postaw. Teraz
doskonale widzimy co to znaczy być lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznych czy salową w szpitalu. To jest wyjątkowe powołanie i służba bez względu na
realne zagrożenie. Owszem zdarzają się dezerterzy, ale to stanowi niewielki ułamek
całości. Wszyscy jesteśmy wdzięczni za taką postawę, która nie tylko niesie pomoc,
ale też buduje spojrzenie na poczucie obowiązku społecznego. Jest to znakomity
przykład zwłaszcza dla młodego pokolenia, które w miniony czasie raczej widziała
swoją przyszłość w tęczowych kolorach, pomijając bardzo często konieczność dawania siebie drugiemu człowiekowi. Należy także pochwalić rząd, który stara się
pomagać na wszelkie możliwe sposoby. W skali całej Europy a nawet świata dostrzegamy trudność sytuacji i mnóstwo kłopotów organizacyjnych. Przecież ludzkość
nie nastawia się na ciągłe epidemie toteż w przypadku jej wystąpienia musi czegoś
brakować – miejsc w szpitalach, sprzętu, leków czy szczepionek. Ponadto jak wielką
trudnością jest przeorganizowania życia społeczeństwa – ograniczenia, zmiana stylu
zachować, dodatkowe wymogi bezpieczeństwa i to wszystko może rodzić u ludzi
niezadowolenie, któremu jakoś trzeba zapobiegać a to się raczej udaje tak premierowi jak i ministrowi zdrowia. Opozycja polityczna raczej nie ma lepszych rozwiązań
i dlatego tak „brzydko” się zachowuje tworząc niepoważne zarzuty. Osobiście śmieszy mnie debata nad wyborami. Żadne przesunięcie, nawet o dwa lata nie będzie
dobrym rozwiązaniem, bo kto zapewni, że za dwa lata nie będziemy mieli kolejnej
epidemii. I co, wtedy znowu przesuwamy?

Najbliższy tydzień
Niedziela Miłosierdzia Bożego jest
świętem patronalnym Caritas. Przy tej
okazji kierujemy wdzięczność wobec
wszystkich Pań z naszego Caritasu za
pełną poświęcenia pracę na rzecz ubogich i potrzebujących z naszej parafii.
Dzisiaj rozpoczyna się również Tydzień
Miłosierdzia w którym będziemy w sposób szczególny pamiętać o potrzebujących pomocy w czasie trwającej epidemii jak w modlitwie wypraszać będziemy potrzebne łaski na ten trudny
czas.
Nowe zarządzenia władz państwowych obowiązujące od 20 kwietnia
rozluźniają nieco rygor zgromadzeń. W
kościołach będzie mogło uczestniczyć
w nabożeństwie tyle osób ile wypada z
przelicznika 1 osoba na 15 m. kw., co
w naszych warunkach pozwala na
uczestnictwo 35 osobom. Pierwszeństwo będą miały osoby które zamówiły
intencje mszalną. Przychodząc do kościoła należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Stosujemy obowiązkowo maseczki i odległości w zajmowanych miejscach; osoby z jakąkolwiek infekcją nie powinny przychodzić do kościoła. Tak więc od najbliższego poniedziałku we mszach może
uczestniczyć 35 osób.
Korzystanie z sakramentu pokuty
nadal jest mocno ograniczone ze
względów epidemicznych. W niebezpieczeństwie śmierci posługujemy bez
żadnych ograniczeń. W przypadku
pogrzebu osoby z naszej parafii, możliwa jest spowiedź członków rodziny po
ustaleniu czasu i miejsca; podobnie w
przypadku spowiedzi narzeczonych
przed ślubem.

W ostatnim tygodniu na konto parafii wpłynęły ofiary od 53 osób na łączną
kwotę 5115 zł. Pozostałe ofiary wpłacane w kancelarii lub do koszyczka
przyniosły kwotę 1770 zł. Dziękujemy
za pamięć o potrzebach materialnych parafii. Pomimo rozluźnienia
rygorów epidemicznych nadal liczba
wiernych mogących uczestniczyć w
nabożeństwach będzie raczej niewielka
na poziomie ok. 7% tych, którzy
uczestniczyli w niedzielnych nabożeństwach przed epidemią czyli od 8 marca. W związku z tym nie będzie też
ofiar na dotychczasowym poziomie.
Termin Pierwszej Komunii prawdopodobnie zostanie przesunięty z powodu epidemii. Nowy termin podamy dopiero po przyszłych decyzjach rządu i
władz diecezjalnych.
Narzeczonych, którzy zaplanowali ślub
w najbliższych tygodniach czy miesiącach a są zmuszeni zmienić termin
prosimy o kontakt telefoniczny z parafią. Wcześniej należy dobrze przemyśleć swoje plany i dostosować je do
obecnej rzeczywistości.
Chrzty uroczyste odbywają się normalnie w pierwszą i trzecią niedzielę
miesiąca. Jeżeli zachodzi uzasadniona
potrzeba udzielamy tego sakramentu w
ustalonym terminie.
Transmisje radiowe, telewizyjne czy
internetowe są ważną pomocą w
przezywaniu zwłaszcza niedzielnej
Eucharystii. Zachęcamy do korzystania
z tej możliwości. Kolejny raz apelujemy
o pomoc osobom starszym i samotnym
w korzystaniu z tych transmisji. Z kościoła św. Jadwigi w Dębicy transmitujemy wszystkie nabożeństwa tak w

niedziele jak i w dni powszednie o zwykłych godzinach. Ponadto codziennie
jest przekazywana Godzina Miłosierdzia – 15.00 oraz różaniec kapłański –
godz. 20.30. Zachęcamy do korzystania z parafialnych transmisji.
Internetowe spotkania dla członków
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka uruchamiamy wobec przedłużającej się
epidemii. Spotkania te są ważnym ele-

mentem wsparcia dla wielu osób uzależnionych, a przedłużające się rygory
sanitarne nie pozwalają na bezpośrednie spotkania. Spotkania będą w każdy
poniedziałek o godz. 16.00 – prowadzić
je będzie S. Justyna, która również
udostępnia udział w tychże spotkaniach. Wszystkich członków KWC prosimy o kontakt w tejże sprawie ze S.
Justyną Papież.

Kalendarium liturgiczne
20.04. Poniedziałek – 2 Tygodnia Wielkanocnego. Dz 4,23-31; Ps 2; J 3,1-8.
21.04. Wtorek – 2 Tygodnia Wielkanocnego. Dz 4,32-37; Ps 93; J 3,7-15.
22.04. Środa – 2 Tygodnia Wielkanocnego. Dz 5,17-26; Ps 34; J 3,16-21.
23.04. Czwartek – Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Dz 1,3-8; Ps 126; Flp 1,20c-30; J 12,24-26. Urodził się około
956 roku. Pochodził z możnego rodu Sławników. W 983 roku został biskupem Pragi.
Z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę. W Rzymie
wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Z
Polski wyruszył do Prus, gdzie zginął z ręki pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej.
24.04. Piątek – 2 Tygodnia Wielkanocnego. Dz 5,34-42; Ps 27; J 6,1-15.
25.04. Sobota – Święto Św. Marka, Ewangelisty. 1P 5,5b-14; Ps 89; Mk 16,15-20.
Był spokrewniony z Barnabą. Towarzyszył świętemu Pawłowi w jego pierwszej podróży i udał się za nim do Rzymu. Potem został uczniem apostoła Piotra i podał jego
naukę w swojej Ewangelii. Przypisuje mu się założenie Kościoła w Aleksandrii.
26.04. Niedziela – 3 Niedziela Wielkanocna. Dz 2,14.22-28; Ps 16; 1P 1,17-21; Łk
24,13-35.
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

