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Wędrówki z Maryją po Polsce... 
Co „Madonna z Dzieciątkiem" w Baranowie Sandomierskim ma 

wspólnego z Pawłowem? 

 Podróżując po naszej Ojczyźnie, odwiedziliśmy poprzednio Matkę 

Boską Łokietkową i Matkę Boską Dzikowską. Niedaleko Tarnobrzegu, 

gdzie króluje ta ostatnia, znajduje się jedna z „pereł” polskiego renesansu 

- zamek w Baranowie Sandomierskim. Dzisiaj zachwyca swoim urokiem, 

jednak jego historia jest pełna niefortunnych wydarzeń. Szczególnie znisz-

czony został w wyniku pożaru w 1898 roku. Miał zostać odbudowany pod 

kierunkiem krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskigo. Przeprowa-

dzono wówczas zmiany w rozkładzie pomieszczeń. W tym czasie w na-

rożnej komnacie parteru urządzono secesyjną kaplicę. Architektem, który 

ją zaprojektował był, współpracujący często ze Stryjeńskim, Franciszek 

Mączyński.  

 



 Tutaj spotkała się historia kaplicy zamkowej w Baranowie z historią 

kościoła pawłowskiego. Jednym z architektów, którzy przygotowali projekt 

naszej świątyni był również Franciszek Mączyński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaplica została poświęcona Najświętszej Marii Pannie Królowej. Zo-

stała ozdobiona imponującymi witrażami Józefa Mehoffera oraz ołtarzem 

z wyjątkowym obrazem Jacka Malczewskiego zatytułowanym „Madonna  

z Dzieciątkiem". Była otoczona kultem okolicznych mieszkańców. Miejsco-

wi rzemieślnicy, a szczególnie stolarze, przyczynili się do upiększenia ka-

plicy. To właśnie oni byli twórcami drewnianego ołtarza, w którym umiesz-

czono obraz.  

 Po wybuchu II wojny światowej, dzięki szybkiej reakcji miejscowego 

księdza, obrazy i przedmioty sakralne zostały schowane na plebanii. Po 

zakończeniu działań wojennych, ówczesna władza ludowa przeznaczyła 

kaplicę na magazyn - przechowywano w niej zboża i nawozy sztuczne. 

Na szczęście obrazy trafiły do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.  

W chwili obecnej w drewnianym ołtarzu, który został zrekonstruowany na 

wzór poprzedniego,  znajduje się kopia obrazu.  

 Oryginalnym przedmiotem, jaki wrócił do zamkowej kaplicy jest pa-

miątkowa tablica, na której jej fundator, właściciel Stanisław Dolański na-

pisał, że kaplica została ufundowana ku czci Bogurodzicy.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

◊ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

◊ Dziś odbywa się pielgrzymka panien i kobiet do Matki Boskiej 

Piekarskiej. Łączymy się z pielgrzymującymi do piekarskiego 

sanktuarium w modlitwie. 

◊ W następną niedzielę 26 sierpnia przypada Uroczystość NMP 

Częstochowskiej. Msza św. w intencji pielgrzymów oraz czcicieli 

zostanie odprawiona o godz.  1000. 

◊ Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą Św. 

◊ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

• Święty jak iskra - Św. Jacek Odrowąż podczas licznych wędró-

wek z wielkim żarem głosił dobrą nowinę. Jaki jest sekret sukcesu 

ewangelizacyjnego św. Jacka i ile jest prawdy w opowieściach  

o cudach, których dokonywał? 

Ponadto w "Gościu": 

• wyjaśnienie zmiany wprowadzonej w katechizmie w punkcie  

o karze śmierci i o ewolucji koncepcji kary śmierci w Kościele ka-

tolickim; 

• o polskim rolnictwie wobec zmian klimatycznych i gospodar-

czych.  

◊ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby na-

szej parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 20 do 26 sierpnia 2018 r. 

20 VIII 

Poniedziałek 
Wsp. Św. Bernarda, opa-

ta i dra 

g. 1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-

skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Danuty Hanke  

z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo 

Boże dla rodziny                      Te Deum 

21 VIII 

Wtorek 
Wsp. św. Piusa X pap. 

g. 1800 - Za + Weronikę Pryzwan w rocznicę śmierci 

22 VIII 

Środa 
Wsp. N.M.P.  

Królowej 

g. 700 

 

 

- Za ++ rodziców Engelberta i Helenę Kuczera, Bernar-

da i Alicję Tułaj oraz Alojzego Mierzwa 

23 VIII 

Czwartek 
Wsp. św. Róży z Limy, 

dziewicy 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Łucję Kurek w rocznicę śmierci 

24 VIII 

Piątek 
ŚWIĘTO  

św. Bartłomieja Ap. 

g. 1800 - Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej 

Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla małżon-

ków Damiana i Aleksandry Wyciślik z okazji 10 roczni-

cy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny                                                 

                                                                Te Deum 

25 VIII 

Sobota 
Wsp. św. Ludwika kr., 

św. Józefa  

Kalasantego, prezb. 

g. 1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-

skiej z podziękowaniem za odebrane łaski,  

z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla małżon-

ków Jolanty i Piotra Rybickich z okazji 35 rocznicy ślu-

bu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny                                            

                                                                Te Deum  

26 VIII 

NIEDZIELA 

 

Uroczystość  

N. M. P.  

Częstochowskiej 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Częstochowskiej 

 z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o opiekę Bożą i zdrowie dla Siostry Joanny- Urszuli Ka-

iser z okazji urodzin   

- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencjach 

pielgrzymów oraz czcicieli  

 Nieszpory                                                               

- Za + męża Włodzimierza Majda oraz brata Jerzego 

Bednarek  


