INTENCJE MSZALNE od 26 lipca do 1 sierpnia 2021
Poniedziałek, 26 lipca – WSPOMNIENIE ŚŚ. JOACHIMA I ANNY,
RODZICÓW NMP
7.00 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Anny i Jana oraz o bł. Boże
dla Rodziny
18.30 + Krzysztof Biesaga
Wtorek, 27 lipca
7.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i wstawiennictwo MB Miłosierdzia, św.
Jana Pawła II i św. Jana Kantego dla Anny Marii z okazji imienin
18.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Władysławy Tekieli oraz o bł.
Boże dla Rodziny
Środa, 28 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. SZARBELA MAKHLUFA,
PREZBITERA
7.00 ++ Zofia i Stanisław Nogieć
18.30 ++ Zofia, Mikołaj, Genowefa, Stanisław, Joanna, Stanisław oraz o bł. Boże
i opiekę MB dla Andrzeja
Czwartek, 29 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. MARTY
7.00 O bł. Boże i zdrowie dla Jana w 91. rocz. urodzin
18.30 + Eugeniusz w 32. rocz. śm.
Piątek, 30 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA CHRYZOLOGA,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7.00 ++ Ludwik, Aniela Oliwowie
18.30 ++ Helena w 30. rocz. śm., Maciej i ++ Zm. z Rodziny
Sobota, 31 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI,
PREZBITERA
7.00 ++ Maria i Jan Czepiel
18.30 ++ Irena i Zenon i ++ Zm. z Rodziny Banysiów
XVIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 1 sierpnia – WSPOMNIENIE ŚW.
ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7.30 O bł. Boże dla Marii i Grzegorza
9.00 + Helena w 29. rocz. śm.
10.30 + Alicja Mrzygłód
12.00 Za Parafian – CHRZTY
18.30 ++ Aniela i ++ Zm. z Rodziny
20.00 + Łukasz Pacek – int. od koleżanek mamy z pracy
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EWANGELIA NA XVII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/J 6, 1-15/
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego.
Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?». A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za
dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden
chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?». Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy.
Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął
chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami,
rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe
ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych,
pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść
na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
REFLEKSJA
Otwarcie ręki, które rozpoczął Bóg w Starym Testamencie, zostaje w pełni objawione w Jezusie. Wobec zbliżającej się Paschy ci, którzy byli blisko i uwierzyli w
Jezusa, nasycili się nie chlebem przaśnym, ale żywym chlebem, który zstąpił do nas z
nieba. Tę wielką prawdę, zapowiadającą sakrament Eucharystii, będą ukazywać
Ewangelie przez najbliższe niedziele.

ŚW. MARIA MAGDALENA OBJAWIŁA SIĘ W POLSCE?
W TYM ROKU ZOSTAŁA PATRONKĄ MIASTA
PIERWSZA SPOTKAŁA ZBAWICIELA
Ewangelie przedstawiają Marię Magdalenę jako świadka wydarzeń
paschalnych Jezusa Chrystusa. Pojawia się ona w Nowym Testamencie w Ewangelii według św.
Łukasza, kiedy to przybywa do grobu Zbawiciela i odkrywa, że jest pusty.
Papież Franciszek podniósł wspomnienie liturgiczne Marii Magdaleny do rangi święta i
przypomniał jej wiele mówiący tytuł apostołki apostołów. Uroczysko pod Biłgorajem to prawdopodobnie jedyne miejsce na świecie, gdzie święta mogła się ukazać.
OBJAWIENIA ŚW. MARII MAGDALENY W BIŁGORAJU
Według podań ludowych ok. 1603 r. na skraju Puszczy Solskiej ośmiu pastuszków wypasających bydło usłyszało dziwne dźwięki. Udali się więc za rozchodzącym się głosem i zobaczyli na
drzewie dwa wiszące dzwony. Gdy podeszli bliżej, dzwony zniknęły, a ich oczom ukazała się piękna kobieta. Uśmiechała się do nich, ale nie wypowiedziała żadnego słowa. Następnie objawienia
powtórzyły się w 1615 r. Wówczas Maria Magdalena ukazała się bartnikowi wybierającemu miód w
lesie. Kilka lat po pierwszym objawieniu dało się słyszeć w puszczy ponowny dźwięk dzwonów,
który przywołał pasterzy. Jeden z nich pobiegł na miejsce. Usłyszał wtedy wezwanie: Idź, człowiecze, opowiedz o tym świętym miejscu, aby miano je we czci i by oddawano tu chwałę św. Marii
Magdalenie. Mężczyzna udał się do pobliskiej wsi i opowiedział innym o całym zdarzeniu. W miejscu objawienia postawiony został krzyż.
KAPLICA, KLASZTOR I OBRAZ
Wielu ludzi widziało w tym miejscu przedziwną panią, niektórzy z nich doznali tam szczególnych łask. Zjawił się tam także Jan Zamoyski, który polecił budowę niewielkiego kościółka. Z
czasem świątynia nie była w stanie pomieścić tylu wiernych. Ordynat Tomasz Zamoyski wzniósł
więc w 1644 r. większy kościół. Około 1623 r. miejsce odwiedził franciszkanin Seweryn Chamiec.
Zakonnik rozpoczął budowę klasztoru. W 1856 r. powstała tam również nowa kaplica. Wewnątrz, w
centralnym miejscu budowli, znajduje się obraz św. Marii Magdaleny namalowany w 1797 r. Przy
wejściu stoi kamienna studnia.
HISTORIA NIEZBYT URODZIWEJ MAGDALENY
Przybywali tu wierni z pobliskiej Soli, Biłgoraja ale również z Zamościa, Lublina, a nawet
Lwowa. Dzięki relacjom pielgrzymów znana jest też niezwykła historia pewnej niezbyt urodziwej
dziewczyny, która wymodliła u świętej nie tylko piękne oblicze, ale również i męża. Kobieta zakochała się w pewnym chłopaku o imieniu Marek. Pracował jako sitarz. Każdego dnia Magda odwiedzała go w warsztacie. Pragnęła zostać jego żoną. Marek nie zwracał jednak na nią uwagi. 22 lipca,
w dzień odpustu w klasztorze pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej, Magda
błagała świętą o pomoc. Trzy dni wcześniej pościła i gorliwie się modliła o łaskę miłości Marka i
życia z nim w związku małżeńskim lub… swoją śmierć. Podczas odpustu leżała krzyżem, prosząc o
ratunek. Nie wiedziała, że tak szybko zostanie wysłuchana.
Gdy podniosła się z ziemi, pozostali wierni zobaczyli jej piękną twarz. W przyklasztornym
źródełku ujrzała swoje oblicze. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Marek zakochał się w niej bez
pamięci. A w wodzie z tego źródła pielgrzymi do dziś obmywają chore miejsca i podobno doznają
uzdrowienia.
ŚW. MARIA MAGDALENA PATRONKĄ BIŁGORAJA
12 maja 2019 roku do biłgorajskiego sanktuarium zostały uroczyście wprowadzone relikwie św. Marii Magdaleny. Parafia otrzymała je z katedry św. Karola Boromeusza w Mediolanie.
Bp Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, dokonał uroczystego aktu intronizacji relikwii.
Ponadto na posiedzeniu 12 kwietnia 2021 r. Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą władzy nadanej jej przez papieża Franciszka, wydała dekret ustanawiający św. Marię Magdalenę patronką Miasta Biłgoraja.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XVII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele, w wakacje: - w niedziele: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.30 i 20.00; - w dni powszednie: 7.00, 18.30.
Spowiedź w wakacje: - w dni powszednie: 30 min. przed Mszą Świętą; - w niedzielę podczas Eucharystii (spowiada jeden kapłan).
Dyżury kancelarii parafialnej w czasie wakacji: - poniedziałek: 19.30 – 20.30; - czwartek: 17.00
– 18.00; - sobota: NIECZYNNA.
2. Kościół na całym świecie obchodzi dziś po raz pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Decyzję o ustanowieniu tego święta podjął papież Franciszek, wyznaczając obchody na niedzielę najbliższą liturgicznemu wspomnieniu śś. Joachima i Anny, Dziadka i Babci Jezusa Chrystusa. Tematem dnia są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: Ja jestem z Tobą przez wszystkie dni (por. Mt 28, 20). Więcej na temat obchodów tego dnia przybliżaliśmy w biuletynie Wspólnota w numerze 24 (z 27 VI 2021) i 26 (z 11 VII 2021). Pełną treść Orędzia papieża Franciszka
publikujemy w gablocie.
3. Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek – świętych Joachima i Anny, rodziców NMP i patronów rodziców chrześcijańskich.
Odpust w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Suma odpustowa o godz. 19.30 pod
przewodnictwem J.E. bpa Jana Zająca. środa – św. Szarbela, kapłana. Żył w XIX wieku, jeden z
najbardziej znanych Świętych na Bliskim Wschodzie (Liban). czwartek – św. Marty, siostry Marii i
Łazarza. Z kart Ewangelii dowiadujemy się o ich wielkiej przyjaźni z Chrystusem. Św. Marta pokazuje nam wartość służby drugiemu człowiekowi. Jest ona patronką gospodyń. sobota – św. Ignacego Loyoli, kapłana, założyciela zakonu Jezuitów. niedziela – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa
i doktora Kościoła, założyciela zgromadzenia Redemptorystów, jest patronem spowiedników.
4. Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki zaapelował o modlitwę i ofiary na rzecz poszkodowanych w nawałnicach w Polsce i powodzi w Niemczech, Belgii i Holandii. Środki na pomoc dla
poszkodowanych w nawałnicach i powodzi można przekazywać na konto Caritas Polska lub za
pomocą formularza na stronie internetowej organizacji. Zachęcamy do wirtualnego przekazu środków tych, którzy do tej pory nie mieli okazji tego uczynić. Szczegółowe informacje podane są w
gablocie w ramówce ogłoszenia parafialne. Pomóc można: a) przekazując darowiznę za pośrednictwem strony caritas.pl/formularz (cel: Ulewy); b) wpłacając dowolną kwotę na konto 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384, z dopiskiem ULEWY; c) wysyłając SMS o treści ulewy pod numer 72052
(koszt 2,46 z VAT).
5. Zachęcamy do uczestnictwa w nowennie przed uroczystością beatyfikacji Sługi Bożego kard.
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Każdy dzień jest związany z konkretnym słowem
Czcigodnego Sługi Bożego, natomiast dniem medytacji nad jego dziedzictwem jest sobota. W naszym kościele nabożeństwo nowennowe w intencjach Kościoła i naszej Ojczyzny w sobotę o godz.
17:50.
6. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 12:00 pobłogosławimy kierowców i poświęcimy pojazdy. Podziękujmy Panu Bogu za bezpieczne podróże i pomóżmy misjonarzom w zakupie pojazdów misyjnych. Ogólnopolska akcja św. Krzysztof w naszym Kraju: 1 grosz za 1 kilometr bezwypadkowej jazdy, czyli zbiórka pieniędzy na środki transportu dla polskich misjonarzy docierających z
Dobrą Nowiną do najbardziej potrzebujących. W ubiegłym roku z ofiar zebranych w dzień św.
Krzysztofa w Polsce zakupiono 137 pojazdów dla misjonarzy, w tym dwa traktory i jeden koń z
wozem.

