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CZYTANIE Z KSIĘGI EZECHIELA Ez 

37,12-14 
Tak mówi Pan Bóg: „Oto otwieram wasze 
groby i wydobywam was z grobów, ludu 
mój, i wiodę was do kraju Izraela, i pozna-
cie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby 
otworzę i z grobów was wydobędę, ludu 
mój. Udzielę wam mego ducha po to, by-
ście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, 
i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i 
wykonam", mówi Pan Bóg. 
PSALM RESPONSORYJNY 

REFREN: Bóg Zbawicielem, pełnym miło-
sierdzia. 
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl Twe ucho 
na głos mojego błagania. 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, 
aby Ci służono z bojaźnią. 
Pokładam nadzieję w Panu, 
dusza moja pokłada nadzieję w Jego sło-
wie, 
dusza moja oczekuje Pana. 
Bardziej niż strażnicy poranka, 
niech Izrael wygląda Pana. 
U Pana jest bowiem łaska, 
u Niego obfite odkupienie. 
On odkupi Izraela 
ze wszystkich jego grzechów. 
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
DO RZYMIAN Rz 8,8-11 

A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podo-
bać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie 
według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko 
Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto 
nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Nie-
go nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w 
was mieszka, ciało wprawdzie podlega 
śmierci ze względu na skutki grzechu duch 

jednak posiada życie na skutek usprawie-
dliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch 
Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to 
Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha. 
AKLAMACJA 

Ja jestem zmartwychwstanie i życie, 
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki. 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO JANA    J 11,1-45 

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miej-
scowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś 
była tą, która namaściła Pana olejkiem i 
włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat 
Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do 
Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, 
którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to 
rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, 
ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn 
Boży został otoczony chwałą. A Jezus 
miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo 
jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał 
się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopie-
ro potem powiedział do swoich uczniów: 
Chodźmy znów do Judei. Rzekli do Niego 
uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali 
Cię ukamienować i znów tam idziesz? Je-
zus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy 
dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za 
dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło 
tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w 
nocy, potknie się, ponieważ brak mu świa-
tła. To powiedział, a następnie rzekł do 
nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz 
idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do 
Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. 
Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się 
wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. 
Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Ła-
zarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie 
było, ze względu na was, abyście uwierzyli. 



Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, 
zwany Didymos, rzekł do współuczniów: 
Chodźmy także i my, aby razem z Nim 
umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał 
Łazarza już do czterech dni spoczywające-
go w grobie. A Betania była oddalona od 
Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu 
Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, 
aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta 
dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wy-
szła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w 
domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdy-
byś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i 
teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co-
kolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Je-
zus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła 
Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwsta-
nie w czasie zmartwychwstania w dniu 
ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja je-
stem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 
na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała 
Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty 
jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść 
na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i 
przywołała po kryjomu swoją siostrę, mó-
wiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś 
tamta to usłyszała, wstała szybko i udała 
się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze 
do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie 
Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, któ-
rzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, 
że Maria szybko wstała i wyszła, udali się 
za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby 

tam płakać. A gdy Maria przyszła do miej-
sca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła 
Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc 
Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy 
razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, 
rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? 
Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. 
Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go 
miłował! Niektórzy z nich powiedzieli: Czy 
Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie 
mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus 
ponownie, okazując głębokie wzruszenie, 
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na 
niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuń-
cie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła 
do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem 
od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do 
niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli 
uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto 
więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i 
rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłu-
chał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wy-
słuchujesz. Ale ze względu na otaczający 
Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, 
żeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy 
zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź 
na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i 
ręce powiązane opaskami, a twarz jego 
była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: 
Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. 
Wielu więc spośród Żydów przybyłych do 
Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego.  

 

Myśli na niedzielę  
Śmierć nas oblega. I to nie tylko ta cielesna, która minuta po minucie odbiera nam czas, a w 
rezultacie życie. Także śmierć duchowa, którą Pismo Święte nazywa drugą śmiercią. Ona 
otacza nas z zewnątrz. W dzisiejszym społeczeństwie godzącym się na wszystko i coraz 
bardziej pogańskim, grzech króluje każdym miejscu, przepełnia międzyludzkie kontakty…. Ale 
grzech i śmierć są obecne we wnętrzu naszego domu!  

 

Zdaniem proboszcza  
Społeczeństwo spisuje się znakomicie w tej trudnej sytuacji. Pytanie – jak długo to wytrzy-
mamy? Myślę, że wytrzymamy, gdyż w sytuacji zagrożenia Polacy potrafią się jednoczyć. 
Bądźmy cierpliwi i nie ulegajmy lękowi, gdyż to jest najgorsze rozwiązanie. Niestety, niektórzy 
parlamentarzyści nie stanęli na wysokości zadania i pokazali  
swoje prawdziwe oblicze. Pajacowanie i żenada, zabawa i happening nie przystoi posłowi w 
tak trudnej dla narodu sytuacji. Kiedyś słyszeliśmy słowa „rząd się wyżywi” a dzisiaj parlamen-
tarzyści decydują się na jakiś dziwny przekaz typu – „spoko, my sobie poradzimy”. Oj, nieład-
nie, nieładnie.   



Najbliższy tydzień 
 
Nowe zarządzenie władz państwo-
wych ograniczyło liczbę uczestniczą-
cych w Mszach Świętych do pięciu 
osób tak w dni powszednie jak i w nie-
dziele. Musimy zastosować się do tego 
wymogu. Dlatego prosimy, aby na 
Mszę św. przychodziły tylko te osoby, 
które zamówiły intencję mszalną. Pa-
miętajmy, że o godz. 6.00 - są zwykle 
dwie intencje, o godz. 7.00 – cztery 
intencje, o godz. 8.00 - dwie lub trzy 
jeżeli jest pogrzeb, o godz. 18.00 - 
jedna intencja. W środy i piątki są tzw. 
intencje zbiorowe a więc kilka. Tak 
więc najlepiej jeżeli w związku z zamó-
wioną Mszą Św. przyjdzie z danej ro-
dziny tylko jedna lub dwie osoby. Jeżeli  
się nie zmieszczą w wymaganej liczbie 
będą musiały wrócić do domu.  
 
W ciągu dnia kościół jest otwarty i 
trwa „wieczysta adoracja”. Prosimy, 
aby wewnątrz kościoła nie było więcej 
niż pięć osób. Praktycznie; jeżeli wcho-
dzimy i widzimy, że w kościele jest już 
pięć osób przyklękamy, krótka modli-
twa i się wycofujemy.  
 
Wybierając się do kościoła zwróćmy 
uwagę na nasze samopoczucie, zde-
zynfekujmy ręce, włóżmy rękawiczki i 
zachowajmy właściwą odległość.  
 
Z nabożeństwami „przenieśliśmy” 
się na czas epidemii do internetu. Po-
nieważ pojawiło się wiele niewłaści-
wych określeń takich jak uczestnic-
two, włączanie się, udział we Mszy 
św. – wyjaśniam: jakakolwiek transmi-
sja Mszy nie jest uczestnictwem, ale 
pomocą w przeżywaniu modlitwy Ko-
ścioła, którą z racji obiektywnych pro-
wadzimy w domach. Kiedy minie epi-
demia wracamy do kościoła i nie mo-
żemy tłumaczyć sobie, że skoro pod-

czas epidemii korzystaliśmy z transmi-
sji to możemy to również nadal prakty-
kować.  
 
Nie ma możliwości spowiedzi w 
obecnym okresie ze względu na wy-
magane zachowania związane z obro-
ną przed wirusem. Biskup tarnowski w 
swoim dekrecie zwraca uwagę na akt 
żalu doskonałego. W obecnej sytuacji 
można go uczynić jeżeli ktoś potrafi za 
pobudek prawdziwej miłości do Boga 
podjąć ten akt. Taki akt można uczynić 
w sytuacji zagrożenie życia lub nie-
możności skorzystania ze sakramen-
talnej spowiedzi. Obecnie występuje ta 
niemożność i dlatego można skorzy-
stać z aktu żalu doskonałego. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego daje wyja-
śnienie pod numerem 1822.    
 
Spowiadamy jak i udzielamy wiaty-
ku, tylko tym osobom, które znalazły 
się w niebezpieczeństwie śmierci. Wte-
dy bezwarunkowo idziemy z posługą 
nawet narażając swoje zdrowie czy 
życie. Nie będzie odwiedzin chorych, 
do których idziemy z racji pierwszego 
piątku czy świąt aż do odwołania.  
 
Pierwszy czwartek, piątek i sobota 
przypadają w tym tygodniu. Starajmy 
się przeżyć te dni w łączności z naszą 
parafia. Wszystkie nabożeństwa są 
przekazywane przez Internet. Chorych 
w tym miesiącu nie odwiedzamy z 
posługą sakramentalną.  
 
Niedziela Palmowa przypada już za 
tydzień. Z racji ograniczeń epidemicz-
nych pozostajemy w domach, ale pro-
simy o włączenie się w parafialne na-
bożeństwa poprzez przekaz interneto-
wy. Poświęcenie palm będzie o godz. 
10.30.  



Zgodnie z zarządzeniem biskupa 
tarnowskiego nie będzie w tym roku 
rekolekcji wiekopostnych. Kiedy minie 
epidemia takie rekolekcje się odbędą.  
 
Paschaliki i baranki wielkanocne 
można otrzymać przy kiosku na dzie-
dzińcu kościoła w niedzielę do godz. 
13.00. należy mieć przygotowaną ofia-
rę tak aby nie trzeba było wydawać. 
Oczekiwana ofiara na Caritas: pascha-
liki małe 6 zł, duże 12 zł, baranki małe 
6 zł, duże 10 zł.  
 
Transmisje internetowe z Kościoła 
Św. Jadwigi w Dębicy obejmują 
wszystkie obecnie prowadzone nabo-
żeństwa: msze codzienne i niedzielne; 
Godzina Miłosierdzia, Droga Krzyżowa 
w piątek o 15.00, codzienny Różaniec 
o 20.30 – wszystkie te nabożeństwa są 
prowadzone przez kapłanów bez udzia-

łu wiernych. Zachęcamy do urucho-
mienia zwłaszcza osobom starszym 
taką możliwość łączności z parafią. 
Link do transmisji podany jest na stro-
nie internetowej parafii.  
 
Za wszelkie ofiary składane na konto 
parafii dziękujemy, gdyż jak zauważy-
liście nie ma składek podczas niedziel-
nych mszy z powodu nieobecności 
wiernych. Tak jak w każdej instytucji 
zaczyna brakować środków na funk-
cjonowanie parafii.  
 
Dzień skupienia dla narzeczonych w 
pierwszą niedzielę kwietnia jest odwo-
łany z powodu epidemii. Zainteresowa-
ni niech się nie martwią gdyż probosz-
czowie są zobowiązani do uwzględnie-
nia obecnej sytuacji i „podarowania” 
tego wymogu.  

 

Kalendarium liturgiczne 
30.03. Poniedziałek – Dzień powszedni. Dn 13,41-62; Ps 23; J 8,1-11. 
31.03. Wtorek – Dzień powszedni. Lb 21,4-9; Ps 102; J 8,21-30. 
1.04. Środa – Dzień powszedni. Dn 3,14-20.91-92.95; Dn 3,52-56; J 8,31-42. 
2.04. Czwartek – Dzień powszedni. Rdz 17,3-9; Ps 105; J 8,51-59. 
3.04. Piątek – Dzień powszedni. Jr 20,10-13; Ps 18; J 10,31-42. 
4.04. Sobota – Dzień powszedni. Ez 37,21-28; Jr 31,10-13; J 11,45-57. 
5.04. Niedziela – Niedziela Palmowa. Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66. 
 
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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