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Wędrówki z Maryją po Polsce... 

 Rozpoczęta w poprzednim numerze wędrówka na wschód będzie przebiegała 

szlakiem Matki Boskiej, bo sierpień jest przede wszystkim MARYJNY.   

 Ciekawym miejscem na tej drodze jest Tarnobrzeg, miasto słynące kiedyś z wydo-

bycia siarki. Historia miasta związana jest z rodem Tarnowskich, którzy dokonali w 1593 

roku jego lokacji. Z tego czasu pochodzą najstarsze wzmianki mówiące o obrazie Matki 

Boskiej później zwanej Dzikowską. Na tle ciemnego wnętrza, z jasnym prostokątem 

okna w prawej górnej części, widnieją postacie Maryi z Dzieciątkiem i św. Józefem. Ob-

licze Maryi jest twarzą młodziutkiej dziewczyny. Piękno Matki jest dostojne 

i fascynujące. Maryja tuli do prawego boku Dzieciątko spowite wzorzystą tkaniną 

i opasane trzykrotnie żółtym pasem. Dzieciątko trzyma w lewej rączce kilka wisienek 

i kwiat róży, symbol różańca. Św. Józef w brązowej sukni zajmuje miejsce w lewej czę-

ści obrazu za Dzieciątkiem. Święta Rodzina umiejscowiona jest za stołem, 

na którym stoi naczynie z kiścią winogron oraz trzy ptaki. Obraz nie jest duży: 66,5 cm 

na 89 cm, malowany olejno na płótnie tkanym ręcznie. Obraz przesłonięty był pierwot-

nie przez srebrne sukienki o wykwintnych, roślinnych ornamentach. 

 Z XVIII-wiecznych przekazów dowiadujemy się, że obraz został ofiarowany pań-

stwu Białkowskim, przez pewnego żołnierza wojsk pancernych z Wołynia. W ich pałacu 

był przechowywany we wielkiej czci przez siedem lat. Następnie przekazany Janowi 

Stanisławowi Amor Tarnowskiemu i jego małżon-

ce Zofii z Firlejów – dziedzicom na Dzikowie. 

 Umieszczony w ramach i zawieszony 

na ścianie przyciągał swym pięknem oczy go-

spodarzy i gości. Po przeniesieniu się do innego 

budynku Tarnowscy zdjęli obraz z ram, zwinęli 

i umieścili w skarbcu. Po jakimś czasie obraz 

umieszczono w ramach i na powrót zawieszono 

w jednym z pokoi. Zobaczywszy go opat cyster-

sów z Koprzywnicy zasugerował, że należałoby 

ten obraz mieć w większym poszanowaniu. 

 Hrabina Zofia wzięła sobie do serca słowa 

kapłana, kazała przenieść obraz do kaplicy zam-

kowej i umieścić w ołtarzu. Codziennie wraz 

z rodziną i służbą odmawiała tam różaniec 

i modlitwy do Matki Boskiej. 



 Wkrótce obraz zasłynął łaskami. W nocy nad kaplicą ukazywała się światłość, którą 

widzieli wiarygodni świadkowie. Wieść niosła, że przed obrazem Matki Bożej w Dzikowie 

smutni otrzymywali pociechę, chorzy zdrowie, ślepi wzrok, głusi słuch, opętani uwolnienie 

od złych mocy, a umarli powstawali do życia. 

 Wobec takich świadectw obrazem zainteresowały się władze kościelne 

i w konsekwencji 11 listopada 1675 roku biskup krakowski Andrzej Trzebnicki dekretem 

wystawionym w Kielcach ogłosił go za cudowny. Sława przyciągająca coraz większe tłu-

my wiernych spowodowała podjęcie 

decyzji o budowie świątyni dla godnej 

oprawy obrazu. Opiekę nad nim powie-

rzono Dominikanom, kościół zaś otrzy-

mał imię Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny. 

 20.05.1678 r. odbyło się uroczy-

ste przeniesienie cudownego Obrazu 

z kaplicy zamkowej do kościoła, odtąd 

losy obrazu zostały związane z historią 

klasztoru i kościoła dominikańskiego. 

W 1904 r. Ojciec Święty Pius X ogłosił 

obraz jako cudowny i zezwolił 

na koronację, która odbyła się w 1904 

roku. W nocy z 20 na 21 czerwca 1927 

r. korony zostały skradzione. Przystą-

piono do dzieła ponownej koronacji, 

która odbyła się 8 września 1933 r. 

W nocy z 15/16 kwietnia 1959 doszło 

do ponownej profanacji i grabieży koron z cudownego Obrazu. 

 W 1966 r. tarnobrzeżanie postanowili z inicjatywy ówczesnego przeora o. Józefa 

Kosteckiego dokonać trzeciej koronacji. Wyrażono w ten sposób wdzięczność Matce Bo-

żej za Jej tysiącletnią obecność w dziejach Narodu w roku Millennium. Tym razem korony 

nałożył ks. Prymas kard. Stefan Wyszyński. Trzecia koronacja odbyła się 7 września  

1966 roku. Następnego dnia uroczystą sumę celebrował ówczesny metropolita krakowski 

kardynał Karol Wojtyła. 

 Późniejszy papież Jan Paweł II pielgrzymował do Jej cudownego Obrazu z okazji 

300-lecia sanktuarium, mówił wówczas 19.12.1976 roku: „Matko Boża, która w swoim 

ziemskim życiu począwszy Syna Bożego i nosząc Go w swoim łonie przybyła do Elżbiety 

– ta Matka Boża przybyła także do tego domu, do tego miejsca, któremu na imię dzisiaj 

Tarnobrzeg, a dawniej zwano to miejsce Dzikowem. Od 300 lat to miejsce zostało upa-

trzone przez Boga, podobnie jak kiedyś Betlejem, żeby się w nim odnawiała 

przez Wizerunek Bogarodzicy tajemnica Bożego rodzenia. Ta tajemnica jest żyjącym 

wciąż, dalszym ciągiem, tajemnicy Bożego Narodzenia. I to miejsce na polskiej ziemi zo-

stało również wybrane, jak ongiś Betlejem, na miejsce Bożego rodzenia. I było przez całe 

wieki i stulecia miejscem rodzenia się dzieci Bożych, a w szczególności było takim miej-

scem od momentu, gdy wraz z Ojcami Dominikanami pojawił się słynący łaskami, błogo-

sławiony zaiste Wizerunek Bogarodzicy, Matki Bożej Dzikowskiej – Matki Bożej Tarno-

brzeskiej. Wizerunek tak bardzo umiłowany, tak bardzo czczony”. 



● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630. 

● W środę obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny zwaną Świętem Matki Boskiej Zielnej. Po każdej Mszy św. 

będzie miało miejsce święcenie ziół. Po Mszy św. o godz. 1900 odprawio-

ne zostanie nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej z procesją wokół 

kościoła. Proszę o przyniesienie świec. 

● W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca poświęcony czci Miłosier-

dzia Bożego.  

● Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św.  

● W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka kobiet i panien do Piekar 

Śląskich. Włączmy pątniczki do naszych modlitw. 

● W czasie wakacji nie zapominajmy o Bogu.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

 • W związku z obchodzoną 15 sierpnia uroczystością Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny o tym, w co wierzy Kościół w sprawie śmierci Maryi 

i na czym polegało wniebowzięcie. 

- Ponadto w Gościu: 

• o śmierci świętego Maksymiliana, którego spojrzenia nie potrafili znieść 

oprawcy,  

• o dopalaczach - czy obecna zmiana prawa zapewni skuteczną ochronę 

przed tymi śmiercionośnymi środkami? 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby naszej pa-

rafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 13 sierpnia do 19 sierpnia 2018 r. 

13 VIII 

Poniedziałek 
Wsp. św. św. męcz. 

Poncjana papieża i 

Hipolita prezbitera 

g. 1800 - Wspólna za żyjących  (intencje w gablotce) 

14 VIII 
Wsp. św. Maksymilia-

na Marii Kolbego, 

prezb. i męcz. 

g. 1800 - Za + Mariusza Połap w rocznicę śmierci 

15 VIII 

Środa 
Wtorek 

UROCZYSTOŚĆ 
WNOEBOWZIĘCIA  

NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1900 

 

 

 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za parafian                                                        święcenie ziół 

- Za + Romana Konofola, ++ z rodziny Konofol i Bartosik                                                                        

święcenie ziół 

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za 

grzechy, za Ojca św., duszpasterzy, rodziny, chorych, o pokój 

na świecie oraz w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej od 

ofiarodawców 

  święcenie ziół 

16 VIII 

Czwartek 
Wsp. św Stefana 

 Węgierskiego, króla 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za ++ Marcina i Jerzego Fojt w dniu urodzin 

17 VIII 

Piątek 
Uroczystość św. Jacka 

kapłana, gł. patrona  

archid. katowickiej 

g. 1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

18 VIII 

Sobota 
 

g. 1800 - Za ++ rodziców Łucję i Witolda Kuś 

19 VIII 

NIEDZIELA 

 

20 ZWYKŁA  
W CIĄGU ROKU 

 
Pielgrzymka  

niewiast i panien  
do Piekar 
 Śląskich 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

- Za ++ Rozalię Czaja oraz Henryka Respondek w dniu urodzin 

- W intencji dzieci przyniesionych do chrztu św.: Szymona Mary-

niaka, Franciszka Intrysa, Magdalenę Kuś, Tymoteusza Kurca-

ba, Wojciecha Loskota i roczne dziecko - Olgę Sokołowską oraz 

ich rodziców i chrzestnych 

Nieszpory 
- Za + Stefana Borzuckiego w 1. rocznicę śmierci 


