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CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH 

Dz 2,14.22-28 
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem 
z Jedenastoma i przemówił do nich dono-
śnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszy-
scy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do 
wiadomości i posłuchajcie uważnie mych 
słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co 
mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, które-
go posłannictwo Bóg potwierdził wam nie-
zwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich 
Bóg przez Niego dokonał wśród was, o 
czym sami wiecie, tego Męża, który z woli 
postanowienia i przewidzenia Bożego zo-
stał wydany, przybiliście rękami bezboż-
nych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg 
wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, 
gdyż niemożliwe było, aby ona panowała 
nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: Miałem 
Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po 
mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dla-
tego ucieszyło się moje serce i rozradował 
się mój język, także i moje ciało spoczywać 
będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy 
mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu 
Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać 
drogi życia i napełnisz mnie radością przed 
obliczem Twoim. 
PSALM RESPONSORYJNY 

REFREN: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę 
życia. 
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do 
Ciebie, 
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”. 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza. 
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, 
bo serce napomina mnie nawet nocą. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie za-
chwieje. 
Dlatego cieszy się moje serce i dusza radu-
je, 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecz-
nie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zosta-
wisz 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA 
APOSTOŁA 1 P 1,17-21 

Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, 
który bez względu na osoby sądzi według 
uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie 
czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie 
bowiem, że z waszego, odziedziczonego po 
przodkach, złego postępowania zostaliście 
wykupieni nie czymś przemijającym, sre-
brem lub złotem, ale drogocenną krwią 
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i 
bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany 
przed stworzeniem świata, dopiero jednak 
w ostatnich czasach się objawił ze względu 
na was. Wyście przez Niego uwierzyli w 
Boga, który wzbudził Go z martwych i 
udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i 
nadzieja są skierowane ku Bogu.  
AKLAMACJA 

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 
niech pała nasze serce, gdy do nas mó-
wisz. 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO ŁUKASZA Łk 24,13-35 

Tego samego dnia dwaj z nich byli w dro-
dze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 
sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Roz-
mawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się 
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali 
z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z 



nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, 
tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: 
Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w 
drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z 
nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: 
Ty jesteś chyba jedynym z przebywających 
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w 
tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? 
Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezu-
sem Nazarejczykiem, który był prorokiem 
potężnym w czynie i słowie wobec Boga i 
całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywód-
cy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A 
myśmy się spodziewali, że On właśnie miał 
wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim 
dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto 
jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły 
nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy 
Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały 
widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On 
żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i 
zastali wszystko tak, jak kobiety opowiada-
ły, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do 
nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze 

serca do wierzenia we wszystko, co powie-
dzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 
cierpieć, aby wejść do swej chwały? I za-
czynając od Mojżesza poprzez wszystkich 
proroków wykładał im, co we wszystkich 
Pismach odnosiło się do Niego. Tak przy-
bliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 
okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przy-
musili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma 
się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. 
Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z 
nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, 
lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawza-
jem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, 
kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma 
nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wy-
brali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 
zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy 
im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwych-
wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również 
opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak 
Go poznali przy łamaniu chleba.  

 

Myśli na niedzielę  
Dlaczego nasze oczy nie otwierają się i nie rozpoznajemy Jezusa, gdy gromadzimy 
się w niedzielę na Eucharystii a nasze serca nie pałajągdy słuchamy Pisma Święte-
go? Dlaczego, wracamy do domu z sercem równie ciężkim jak przed przyjściem do 
kościoła? Może brakuje nam wiary?  

 

Zdaniem proboszcza  
Trochę współczuję maturzystom, którzy szlifowali formę na majowe egzaminy, cho-
ciaż wiem, że zawsze brakowało im kilku dni, by doskonale ogarnąć materiał. Może 
jednak ta sytuacja przyczyni się do jeszcze lepszego przygotowania matury, która 
wcześniej czy późnie się odbędzie i jak sądzę z tego tytułu nikt nie będzie poszko-
dowany. Natomiast rozbawił mnie pomysł jakiegoś aktywisty maturalnego, który 
zamierzał organizować protest z powodu braku nowego terminu matur. Raczej go 
nie zorganizował lecz chyba wziął się za naukę. Natomiast zasmuciłem się sytuacją 
naszych maturzystów, którzy planowali pielgrzymkę do Częstochowy a nawet i do 
Zawady. Podziękowanie Bogu za dar nauki w szkole średniej jest ze wszech miar 
godne uznania. Niestety, epidemia pokrzyżowała plany i księża katecheci postano-
wili odprawić w miniony czwartek dziękczynną Mszę św. o godz. 17.00 w kościele 
św. Jadwigi. Komunikatorami powiadomili młodzież a do kościoła zaprosili delegacje 
klas, pozostali zaś zostali zachęceni do włączenia się poprzez transmisję interneto-
wą – w sumie mamy 235 maturzystów. Jak to wyglądało w rzeczywistości: w koście-
le było 13 osób zaś transmisję oglądało w porywie 19 osób. Pytania końcowego nie 
zadaję; jest to jednak smutny obraz życia religijnego młodzieży z rodzin katolickich, 
która jeszcze nie potrafiła uwierzyć Jezusowi.   



Najbliższy tydzień 
 
Pierwszy piątek i sobota miesiąca 
maja przypadają w tym tygodniu. Na-
bożeństwo ku czci NSPJ będzie o 
godz. 7.00; 8.00, 16.00 i 18.00. Spo-
wiedź tylko według podanych zasad. W 
sobotę nabożeństwo ku czci Niepoka-
lanego Serca NMP będzie o godz. 
7.00; 8.00; 18.00.  
 
Chorych kapłani jeszcze w tym mie-
siącu nie odwiedzą z racji pierwszego 
piątku. Prosimy chorych o cierpliwość a 
zdrowych o umożliwienie pierwszopiąt-
kowej transmisji z naszego kościoła.   
 
Nabożeństwa majowe rozpoczną się 
w piątek, pierwszego maja. Z racji trwa-
jących ograniczeń zachęcamy do śpie-
wania „majówek” w domach czy przy-
drożnych krzyżach i figurach.  
 
Święto Narodowe 3 Maja w tym roku 
będzie znacznie skromniej obchodzone 
z powodu epidemii. W niedziele 3 maja 
o godz. 10.30 zostanie odprawiona 
Msza św. w intencji Ojczyzny z udzia-
łem skromnych delegacji władz samo-
rządowych i instytucji. Po zakończeniu 
Mszy św. delegacje złożą kwiaty przy 
figurze Matki Bożej na Placu Gryfitów. 
W związku z tym prosimy parafian o 
udział w niedzielnej Mszy o innej go-
dzinie, tak aby dać możliwość uczest-
niczenia delegacjom zachowując limit 
osób dla naszego kościoła.  
 
Liturgiczny obchód uroczystości 
NMP Królowej Polski, zgodnie z za-
rządzeniem Episkopatu Polski będzie w 
sobotę 2 maja.  
 
Wobec licznych zapytań o termin I 
Komunii Św. odpowiadamy: nie jeste-
śmy w stanie określić tego terminu ze 

względu na sytuację epidemiczną. Być 
może – jeżeli rozporządzenia władz na 
to pozwolą – uda się to zorganizować 
pod koniec czerwca.  
 
Komunię Świętą przyjmujemy obec-
nie tradycyjnie lub na rękę, w postawie 
stojącej, podchodząc do ołtarza i za-
chowując stosowne odstępy.  
 
Ofiary złożone poprzez konto przy-
niosły dochód w wysokości 2695 zł (25 
osób dokonało wpłaty), złożone bezpo-
średnio w kościele lub kancelarii dały 
kwotę 696 zł.  Za wszelkie datki bardzo 
dziękujemy, gdyż jak na razie pozwala 
nam to utrzymać funkcjonowanie para-
fii. Przypominamy, miesięczny koszt 
utrzymania parafii wyliczony na koniec 
2019 roku wyniósł ok. 35 tys. zł wraz z 
inwestycjami. Bez inwestycji to kwota 
ok. 25 tys. zł.    
 
Przypominamy o konieczności ko-
rzystania z maseczek ochronnych 
podczas każdego nabożeństwa. I tutaj 
pojawia się prośba: osób biorących 
udział w nabożeństwie jest niewiele i 
dodatkowo mają maseczki tłumiące 
dźwięk, co daje efekt jakby prawie ni-
kogo nie było w kościele; stąd prośba o 
nieco głośniejsze odpowiedzi czy 
wspólne śpiewy i recytacje.  
 
Kancelaria nadal jest nieczynna. 
Wszelkie pilne sprawy załatwiamy tele-
fonicznie lub mailowo. Prosimy też o 
wyczucie czasu telefonowania gdyż 
często zdarza się odbierać telefony tuż 
po godz. 6.00 lub nawet po 20.00. Sta-
rajmy się pozyskiwać informacje w 
dotychczasowych godzinach pracy 
kancelarii: 8.30 – 10.30; 16.00 – 18.00.  

 



SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
W OBECNYCH WARUNKACH  

Sposób korzystania ze spowiedzi:  
- przy wszystkich konfesjonałach (7) ustawiamy się po jednej osobie z każdej strony 
i czekamy na spowiednika  
- używamy maseczek ochronnych  
- po wyspowiadaniu dwóch osób kapłan opuszcza konfesjonał celem dezynfekcji  
- w jednej z podanych poniżej godzin możemy wyspowiadać 14 osób   
Spowiadamy: 
- dni powszednie: godz. 6.30; 7.30; 8.00; 15.00 i 18.00. 
- niedziele: podczas każdej mszy  

 

Kalendarium liturgiczne 
 
27.04. Poniedziałek – 3 Tygodnia Wielkanocnego. Dz 6,8-15; Ps 119; J 6,22-29.  
28.04. Wtorek – 3 Tygodnia Wielkanocnego. Dz 7,51-59;8,1; Ps 31; J 6,30-35.  
29.04. Środa – Święto Św. Katarzyny ze Sieny, Patronki Europy. 1J 1,5-2,2; Ps 103; Mt 

11,25-30. Urodziła się w Sienie w roku 1347. Już od najmłodszych lat pragnęła doskonałości. 
Mając 16 lat przyjęła habit trzeciego zakonu św. Dominika. Pełna gorącej miłości Boga i bliź-
niego, przyczyniła się do utrwalenia pokoju pomiędzy miastami, stawała mocno w obronie 
praw i wolności papieża, popierała odnowę życia chrześcijańskiego. Jej dzieła zawierają 
głęboką doktrynę i są pełne ducha Bożego. Zmarła w roku 1380. Papież Paweł VI ogłosił ją 
doktorem Kościoła, a Jan Paweł II wyniósł do godności współpatronki Europy. 
30.04. Czwartek – 3 Tygodnia Wielkanocnego. Dz 8,26-40; Ps 66; J 6,44-51.  
1.05. Piątek – 3 Tygodnia Wielkanocnego. Dz 9,1-20; Ps 117; J 6,52-59.   
2.05. Sobota – Uroczystość NMP Królowej Polski. Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; Jdt 13; Kol 

1,12-16; J 19,25-27. 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał kraj 
pod opiekę Matki Bożej, obierając ją królową Polski. Święto Królowej Polski, ustanowione 
przez św. Piusa X dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius XI rozszerzył w 1924 roku na całą 
Polskę. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętsza Maryję Pannę, Królową Polski, główną patronką 
kraju razem ze świętymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem.   
3.05. Niedziela – 4 Niedziela Wielkanocna.Dz 2,36-41;Ps 23; P2,20b-25;J10,1-10. 

 
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: codziennie zgodnie z zasadami podanymi na stronach internetowych 
parafii.   
Nowenny: do MB Nieustającej Pomocy – środa, godz. 18.30.   

      do Miłosierdzia Bożego – piątek godz. 18.30.  
Godzina Miłosierdzia: – codziennie, godz. 15.00.  
Nabożeństwo majowe: dni powszednie: godz. 18.30; niedziela: godz. 18.00.  
Transmisje internetowe: wszystkie nabożeństwa  
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  

https://goo.gl/maps/qR3TvWYo3Nz
http://www.kerygma.pl/duchowosc/zakony-w-kosciele
http://www.kerygma.pl/swieta/729-sw-dominik
http://www.kerygma.pl/papieze/883-poczet-papiezy
http://www.kerygma.pl/papieze/871-papiez-pawel-vi
http://www.kerygma.pl/papieze/109-papiez-jan-pawel-ii
mailto:parafia.jadwiga@o2.pl

