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PRYMICYJNY OBRAZEK / FIRST HOLY MASS COMMEMORATIVE CARD
W niedzielę 4 września 2021 p. Grzegorz Majewski
z Warszawy wśród zwykle wyłożonych dla wiernych lektur
— na stoliku w kościele pw. św. Szczepana Pierwszego
w Warszawie-Mokotów — zauważył obrazek, który
najprawdopodobniej był świadectwem Mszy Św.
prymicyjnej Ś.p. ks. Józefa Aleksandrowicza.
Na obrazku prymicyjnym widnieje, według p. Majewskiego, najprawdopodobniej postać św. Wilhelma
z Malavalle (Poitou, Akwitania, Francja? – 1157, Castiglione della Pescaia) (znanego
też jako Wilhelm Wielki, albo Wilhelm z Akwitanii),
reprezentowany jest bowiem zazwyczaj – tak jak i św.
Wilhelm z obrazka prymicyjnego – jako „mężczyzna z
mniszych habicie zarzuconym na zbroję”.
P. Majewski uważa, że dobór obrazka nie był przypadkowy,
że ks. Aleksandrowicz „chciał być jednym z tych, którzy
swym życiem chcą nieść pomoc, poświadczając do końca
niezłomność temu postanowieniu swą męczeńską
śmiercią”.
I tak się stało. Ks. Józef Aleksandrowicz zamordowany
został przez ludobójczą ukraińską organizację OUN/UPA 11
lipca 1943, w swej parafii w Zabłoścach — w dniu
„krwawej niedzieli” stanowiącej apogeum Genocidium
Atrox — ukraińskiego ludobójstwa na Polakach.
Pełne dane biograficzne ks. Aleksandrowicza można
znależć w „Białej Księdze”:
http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vP
OLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0018.htm
źródła:
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_di_Malavalle
http://www.santiebeati.it/dettaglio/90168
http://www.swzygmunt.knc.pl/GENOCIDEs/15_GENOCIDUM_ATROX/vPOLISH/HTMs/GENA
TROX4382.htm
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On Sunday, September 4, 2021, Mr. Gregory Majewski
from Warsaw, among the readings usually laid out for
the faithful – on a table in the church of St Stephen the
First in Warsaw-Mokotów – noticed the picture card,
which was most likely a testimony of the First Holy Mass
of late Fr Józef Aleksandrowicz.
This commemorative card portrays, according to Mr.
Majewski, most probably the figure of St William of Malavalle (Poitou, Aquitaine, France? – 1157, Castiglione della Pescaia) (also known
as William the Great, or William of Aquitaine), usually
represented – as is St William on the card – as „a man
with a monk's habit worn over his armor”.
Mr. Majewski believes that the selection of the patron
was not accidental, that Fr Aleksandrowicz „wanted to
be one of those who strived to help others throughout
their lives, fully confirming the steadfastness of this
resolution with their martyrdom”.
And that's how it happened. Fr Józef Aleksandrowicz
was murdered by the genocidal Ukrainian organization
OUN/UPA on July 11, 1943, in his Zabłośce parish — on
the „bloody Sunday” which was the apogee of Genocidium Atrox — the Ukrainian genocide against Poles.
General biographical data about Fr Alexandrowicz are
available in the „White Book”:
http://swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vENGL
ISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0018.htm
źródła:
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_di_Malavalle
http://www.santiebeati.it/dettaglio/90168
http://www.swzygmunt.knc.pl/GENOCIDEs/15_GENOCIDUM_ATROX/vENGLISH/HTMs/G
ENATROX4382.htm
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA / PHOTO DOCUMENTATION

Obrazek prymicyjny
19.III.1893, Żytomierz
awers

First Holy Mass commemorative picture card
19.III.1893, Zhytomir
obverse

źródło: p. Grzegorz Majewski, 8.IX.2021, korespondencja prywatna

source: Mr Gregory Majewski, 8.IX.2021, private correspondence
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Obrazek prymicyjny
19.III.1893, Żytomierz
rewers

First Holy Mass commemorative picture card
19.III.1893, Zhytomir
reverse

źródło: p. Grzegorz Majewski, 8.IX.2021, korespondencja prywatna

source: Mr Gregory Majewski, 8.IX.2021, private correspondence
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