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   Lipiec, to coraz częstsze telefony, SMSy, czy idziesz w 

tym roku?  czy będziesz się za nas modlił ? czy przyje-

dziesz do Wilna, by nas powitać?                                                       

Znam nie tylko trud pielgrzymowania, ale przede wszyst-

kim radość i wzruszenie, kiedy nasza grupa leży krzyżem u 

stóp Matki Ostrobramskiej. Obok przechodzą ludzie, pa-

trzą zdziwieni, że tak też można się modlić. W tym kulmi-

nacyjnym punkcie Pielgrzymki, nie ma mocnych, każdy 

uroni jakąś łzę – radości, żalu, bólu, nadziei. Nie chcemy, 

by to wszystko wyrwał nam czas, dlatego już tutaj, w Wil-

nie, przy Matce umawiamy się na następny rok. I te pięk-

ne, wieczorne Apele. Gromadzimy się przed Ostrą Bramą 

o 21.00. Zwykle Kaplica jest już zamknięta. Śpiewamy 

naszej Matce, Matce Miłosierdzia, która w Ostrej świeci 

Bramie – Apel – jestem przy Tobie, czuwam, pamiętam. 

Wracamy na noclegi, by w tych długich nocnych Polaków 

rozmowach dzielić się swoim życiem, swymi nadziejami, 

radościami, zmartwieniami. Pielgrzymka to takie lustro 

złożone z ludzkich spraw, w którym widzisz siebie, patrząc 

na drugiego człowieka. Pielgrzymka to również wspo-

mnienia, wspomnienia ludzi, z którymi szliśmy razem. 

Pozwólcie, że wspomnę: Ks. Henryk Dudek – uczył mnie 

pielgrzymowania do Częstochowy, Ks. Marek Krzywoń – 

uczył mnie pielgrzymowania do Ostrej Bramy, Ks. Miro-

sław Drozdek – uczył mnie Fatimy i pielgrzymowania do 

Lewoczy, Sylwek Ludwiniak – akordeonista z Zielonej, z 

którym tyle mogliśmy przegadać. Wszyscy odeszli chyba 

za szybko, ale przecież do nich dołączymy…                               

Ks. Tadeusz  Cudzik 

 

                                              

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  

               
                    IŚĆ ZA GŁOSEM PANA… 

 Posłuchali głosu Pana i poszli: ks. Józef, ks. Tadeusz, 

ks. Marcin, ks. Dominik, ks. Robert, Ks. Szymon …   

i wielu innych pochodzących z naszej parafii, a także 

ogromna rzesza tych, którzy w tej parafii przez 800 lat 

sprawowali posługę kapłańską.                                       

Przeważnie maj i czerwiec są miesiącami święceń 

kapłańskich. Wszystkim KAPŁANOM składamy  

podziękowania za posługę, jaką pełnią i słowo, jakie 

głoszą oraz życzyć IM, by dalej dzielili się wiarą, 

której mają w sobie tak wiele, aby wspierali nas – 

parafian – w szukaniu swojego życiowego powołania.                                                                                 

       

Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r. przy-

pomniał, że: „lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest 

kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miło-

sierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z nie-

woli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego 

człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały 

świat od wszelkiej winy”. 

 

 

SŁOWO  
PROBOSZCZA 

 

 

http://www.parafiadaleszyce.pl/
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16 lipca przypada w liturgii Kościoła wspomnienie 

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.  
                      

 
Ta Matczyna miłość i troska Maryi jest zaadresowa-

na do każdego człowieka. Z ufnością więc, wpatrując 

się dziś w obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Daleszyc, 

wołajmy do Niej: Pomnij, o Najświętsza Panno Ma-

ryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto 

się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o 

przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, 

o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie 

przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący 

staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami 

moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

 

                                                                                                              

 
 

Z myślą o wiernych, którzy z różnych powodów nie 

mogą uczestniczyć w nabożeństwach w naszej świą-

tyni ks. Proboszcz czyni starania, aby zainstalować w 

kościele kamery, które umożliwią podgląd za pomocą 

internetu i wirtualne uczestniczenie  

Kącik jubilata 
  

 





 

 Lipcowe JUBILATKI to: 

ANNA KAPUŚCIŃSKA (1926) z Daleszyc 

MARIANNA PIERON  (1925) z Kranowa 

Życzymy kolejnych dni, miesięcy i lat z 

uśmiechem na twarzy, przepełnionych 

zdrowiem i opieką Bożą. 

WIEŚCI  Z  PARAFII 

Trwają intensywne prace przy renowacji ołtarza. 

Laserowe czyszczenie zakończono, teraz nastąpi 

następny etap prac. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Ekscelencjo, Księże Biskupie Marianie                                 

Z okazji imienin, składamy na ręce Księ-

dza Biskupa życzenia wielu Łask Bożych, 

opieki Świętego Patrona, zdrowia oraz  sił 

potrzebnych  w wypełnianiu pasterskiego  

i biskupiego posłannictwa. 
Parafia w Niestachowie najprawdopodobniej wnie-

się swój wkład finansowy w zakup gruntów  na 

powiększenie cmentarza grzebalnego 

 

 

Zostali przyjęci do naszego Kościoła: 

Iga, córka Konrada i Kamili Kwiecień z Niw – 27 maja                                                                    

Antoni, syn Sylwestra i Martyny Karyś z Brzechowa –       
3 czerwca                                                                                           
Zuzanna, córka  Mariusza i Natalii Mazurczak z Borko-

wa – 3 czerwca                                                                                          

Krystian, syn Marcina i Marioli Samiczak z Kranowa –    
4 czerwca                                                                                         
Mateusz, syn Seweryna i Emilii Krzemińskich z Krano-

wa – 4 czerwca 

Związek małżeński zawarli: 

1. Mateusz Kapuściński z Daleszyc i Martyna Sobczyk 

ze Słopca Szl. – 10 czerwca 

2. Andrzej Lamczyk i Karolina Dziarska, oboje z Dale-

szyc – 17 czerwca 

3. Rafał Lizis z Daleszyc i Ewelina Frąk z Wójtostwa – 

17 czerwca 

4. Michał Otawski i Dajana Smołuch, oboje z Daleszyc 

– 24 czerwca 

Odeszli do Domu Ojca: 

 1 . Kazimierz Mazurczak z Niestachowa ur. 1934 zm. 21 
maja 

2 . Kazimierz Krzywicki  z Daleszyc ur. 1961 zm. 29 maja 

3. Władysława Oszczepalska z Daleszyc ur. 1936 zm. 29 
maja 

4. Ryszard Strząbała z Niestachowa ur. 1958 zm. 7 czerwca 

5. Wojciech Błaszczyk z Brzechowa ur. 1983 zm. 19 maja 

6. Maria Kapuścińska z Daleszyc ur. 1945 zm. 11 czerwca 

7. Stanisława Buras ze Słopca Szl. Ur. 1930 zm. 13 czerwca 

 

 W naszej parafii odpust, na 

który dawniej ściągały tłumy 

wiernych.O kulcie „naszego” 

cudownego obrazu świadczą 

słowa Sługi Bożego Biskupa 

Piotra Gołębiowsiego (1902- 

1980), który uczył: Tak wiele 

razy Matka Boża dawała lu-

dziom dowody swej matczynej 

troski i miłości. Przypominała 

o potrzebie nawrócenia i życia 

Ewangelią. 

                          



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytaty z Biblii                                                                                                                 
Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi  .List św. Pawła do Rzymian   

Wszyscyśmy  bowiem  w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, 

czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.  

                                                                                                                                              1 Kor 12,13 

W czwartek,25 maja 2017 roku Ks. Bp Marian Florczyk 

udzielił 75-ciu gimnazjalistom z naszej parafii Sakra-

mentu Bierzmowania.                                                                     
Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem wtajemni-

czenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu 

jest konieczne  jako dopełnienie łaski chrztu.             

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem 

jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią 

Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sa-

krament decyduje się na całkowitą przynależność do 

Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię 

Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki. 
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BIERZMOWANIE  W  DALESZYCKIEJ  PARAFII 
 
 



 
 

 
 

 

Czerwiec obfitował w ważne wydarzenia w naszej para-

fii. 10 czerwca setka dzieci przystąpiła do Pierwszej 

Komunii Świętej.                                                                            

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego 

rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miło-

ści Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią 

świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie 

być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze 

życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze 

zależy od tego, czym się karmimy na  co dzień. Ważna 

jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze 

ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze 

serce. 

 
Na schodach kościoła powitali dzieci księża, z probosz-

czem na czele. 

 
Zdecydowana większość tych dzieci została ochrzczona 

w tej świątyni, większość z nich ochrzcił poprzedni pro-

boszcz – ks. Franciszek Berak. Dlatego i tym razem Ks. 

Berak poświęcił zebranych. To kontynuacja tego, co 

wydarzyło się kilka lat temu – przyjęcia nowych człon-

ków do wspólnoty naszego kościoła. Dzieciom towarzy-

szyły tłumy rodziców i najbliższych, co świadczy o 

randze uroczystości. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA 
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17 czerwca, dzieci naszej parafii, które przyjęły Sa-

krament I Komunii Świętej razem z rodzinami odbyły 

pielgrzymkę do Sandomierza i Opatowa. Cztery auto-

kary, przewożące 171 pielgrzymów o godzinie 7.40 

wyruszyły z Sandomierza do Daleszyc. Tę wyjątkową 

pielgrzymkę, otworzyła uroczysta Msza Święta, 

sprawowana o godz. 9.30 w Bazylice Katedralnej w 

Sandomierzu. Kazanie do dzieci dotyczyło św. Brata 

Alberta Chmielowskiego, który jest patronem roku 

2017, a właśnie 17 czerwca przeżywaliśmy wspo-

mnienie liturgiczne tego świętego Polaka. Wiele fak-

tów z jego życia i drogi do świętości porównywano 

do wydarzeń z życia i pontyfikatu św. Jan Pawła II, co 

wyraziło się w pragnieniu pełnego poświęcenia życia 

Panu Boga, służby Bogu i drugiemu człowiekowi 

swoimi talentami oraz zdolnościami, poszukiwaniu 

drugiego człowieka, tego ubogiego, potrzebującego 

naszej pomocy, a także miłości względem naszych 

rodziców. Po Mszy Świętej, rozpoczęło się zwiedza-

nie Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia NMP w 

Sandomierzu. Najstarszy zapis dotyczący tego miej-

sca kultu sięga roku 1148, poświadczający o istnieniu 

kościoła ufundowanego najprawdopodobniej przez 

Bolesława Krzywoustego.  Od 1191 r. kościół zostaje 

ogłoszony kolegiatą, a jej pierwszym prepozytem był 

bł. Wincenty Kadłubek, przyszły biskup krakowski. 

Kościół znacząco został rozbudowany w XV wieku, o 

czym świadczą polichromie w stylu bizantyjsko-

ruskim, pochodzące właśnie z I połowy XV wieku. 

Kościół od 1818 roku nosi tytuł katedry, a od 1960 

roku jest Bazyliką Mniejszą 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji urodzin życzymy księdzu wiele radości, zdrowia,  

niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze.  

Niech Najświętsza Panna otacza Cię Matczyną miłością  

i opieką, szczególnie w trudnych chwilach.  

Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech Cię  

uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia. 

 

 

  
 

URODZINY  KS.  DOMINIKA 

 

 Po 40-minutowym zwiedzaniu Bazyliki Katedralnej piel-

grzymi przeszli do zamku, aby poznać jego historię i dzie-

je, pod czujną opieką przewodników. Dzieci z dużym zain-

teresowaniem odkrywały kolejne miejsca zamku królew-

skiego wzniesionego przez króla Kazimierza Wielkiego, 

czemu służyły wystawy, ale też multimedialne filmy i 

prezentacje, rozbudzające ciekawość wszystkich zwiedza-

jących Kiedy ponad godzinne zwiedzanie zamku dobiegło 

końca, mali i nieco więksi pielgrzymi przeszli na ulicę 

Mariacką,aby zjeść obiad, zakupić pamiątki, a przede 

wszystkim rozpocząć własne, prywatne śledztwo i poszu-

kiwania filmowego Ojca Mateusza. Ta sztuka  nikomu się 

nie udała, jednak podobizny aktorów znanego serialu znaj-

dują się w wielu miejscach Sandomierza, zapraszając tury-

stów do restauracji oraz sklepów. 

   Ostatnim etapem pielgrzymki było nawiedzenie Klaszto-

ru i Kościoła Ojców Bernardynów w Opatowie, gdzie 

dzieci uczestniczyły w Nabożeństwie czerwcowym, dzię-

kując Bogu za dar I Komunii Świętej i zawierzając się 

Najświętszemu Sercu Jezusa. Po zwiedzaniu  i modlitwie 

autokary z pielgrzymami powróciły do Daleszyc, w myśl 

starego przysłowia, "wszędzie dobrze, ale najlepiej w do-

mu". Na ich pokładzie słychać się dało modlitwę, Koronkę 

do Bożego Narodzenia, ale też wesołe dziecięce piosenki 

chrześcijańskie, pełne wielu gestów i elementów tańca. 

Tegoroczne dzieci komunijne już nawiedziły Sandomierz, 

gdzie wyprawa za rok?, Niech to pytanie pozostanie rado-

sną tajemnicą. 

                                         ks. Dominik Terczyński                                                      

 

  

 

 

 PIELGRZYMKA DO SANDOMIERZA 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 czerwca br. delegacja z naszej parafii odebrała z rąk ks. 

kardynała Stanisława Dziwisza relikwie Świętego 

Jana Pawła II. 

„Poprzez przekazanie relikwii krwi Jan Paweł II będzie jeszcze 

bardziej obecny wśród nas, w daleszyckiej świątyni. Wszyscy 

oddali cześć relikwiom bł. Jana Pawła II przez ucałowanie. 

Otrzymaliśmy najcenniejsze relikwie: żywą krew papieża".           

Po ciepłym i sympatycznym przyjęciu nas przez ks. Kardynała 

ks. proboszcz T. Cudzik złożył ofiarę na budowę Centrum Jana 

Pawła II „Nie lękajcie się!”(o czym świadczy pamiątkowa 

tablica w ramce).Kapsułkę z relikwią i certyfikatem ks. Marcin 

Rej zapakował w specjalny relikwiarz, Uroczyste wprowadze-

nie relikwii do świątyni zaplanowano na 16 lipca, w czasie 

odpustu Matki Boskiej Szkaplerznej, którą Św. Jan Paweł II 

otaczał szczególna czcią. 

     

Św. Janie Pawle II błogosław nam! Wzywajmy jego orę-

downictwa przed tronem Boga Najwyższego za przyczyną 

Matki Bożej, której tak bardzo ufał . 

 

 

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 czerwca 2017 – po pobycie w szpitalu.                                

Panie Jezu, dziękuję Ci za udaną operację, której tak 

bardzo się bałem. Nie zapomniałeś o mnie, wokół mnie 

było tylu wspaniałych lekarzy i pielęgniarek, błogo-

sław im, a także wszystkim z Odnowy, którzy się za 

mnie modlili. O swojej modlitwie zapewniała mnie p. 

dr Biernacka, pamiętaj o Niej Panie Jezu. 

15czerwca 2017. Duchu Święty dziękuję z możliwość 

obejrzenia w telewizji transmisji z procesji Bożego 

Ciała. Mama nie może uczestniczyć e procesji, proszę 

Ją, aby nie zostawiała mnie samego, bo jest mi wtedy 

bardzo przykro. Usunięto mi już szwy, Panie Jezu bło-

gosław Służbie Zdrowia, wszystkim, którzy ulżyli mi w 

cierpieniu, że obudziłem się bez problemu.                

Ponieważ nie było mnie w pierwszy piątek ks. Pro-

boszcz odwiedził mnie po powrocie ze szpitala, jakże 

jestem wdzięczny, że o mnie pamięta, to takie ważne. 

Wiem, że 13 każdego miesiąca odprawia się specjalną 

Mszę Św. odmawiany jest różaniec, jest procesja ze 

świecami –żałuję, że nie mogę w niej uczestniczyć.       

Boże, obdarzaj mnie swoimi łaskami –                                

DOMINIK, przyjaciel BOGA i LUDZI 

 

           3 czerwca na Polach Lednickich     

odbyło się XXI Spotkanie Młodych Lednica 2000 pod 

hasłem "Idź i kochaj". Była tam też  grupa naszej mło-

dzieży  na czele z księdzem Marcinem Rejem. 

 

      

Lednica jest festiwalem wiary, który wyciąga z ukrycia 

wszystko to, co piękne w Kościele. To święto naszej co-

dziennej wiary, tak często ukrytej i zakurzonej. Lednica 

jest dobrym pomysłem dla emocji wiary wśród mło-

dych ludzi. Hasło „Idź i kochaj” jest zainspirowane 

jednym z tekstów o. Jana Góry, którzy przekonywał, 

że przyszłość należy do tych, którzy potrafią dawać 

innym nadzieję. Skrócone do dwóch prostych słów 

nawiązuję również do przesłania papieża Franciszka, 

który zachęcał podczas ostatnich Światowych Dni 

Młodzieży w Polsce, „by wstać z kanapy”. Młodzież 

odpowiedziała na apel Papieża i wyruszyli w sobotnią noc 

na Pola Lednickie, by po raz kolejny wybrać Chrystusa na 

naszego Pana i Zbawiciela. 

 

 

 „IDŹ I KOCHAJ” 
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Według szacunkowych danych na XXI Spotkanie nad 

jeziorem Lednickim przybyło blisko 80 tysięcy mło-

dych ludzi.                                                                                     
Tradycją jest, że każdy uczestnik dostaje każdego 

roku nowe gadżety. Tegorocznymi symbolami by-

ły: mały różaniec, który ma być dla towarzyszem 

drogi. Różaniec będzie podtrzymywać entuzjazm 

budowania wspólnoty z innymi. Modląc się na różań-

cu, stajemy się naśladowcami Maryi, mamy odwagę 

iść i kochać!                                                                             

Drugim symbolem była świeca - znak światła i poko-

ju. Razem z tym światłem mamy iść i kochać!    

Trzeci gadżet to Puzzle lednickie – symbolika wy-

wodzi się z wczesnego chrześcijaństwa, a dokładniej 

od greckiego słowa sýmbolon, które oznacza przed-

miot przełamany na pół. Puzzel ma służyć realnemu 

spotkaniu, bo żeby złożyć cały napis „Idź i kochaj!” 

trzeba połączyć ze sobą dwa puzzle. 

Tegoroczne spotkanie zakończyło przejście przez 

bramę „RYBĘ” oznaczającą symboliczny wybór 

Chrystusa. 

 

 

 

 
Z  PAMIĘTNIKA  DOMINIKA 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               

Mszę Św. przed wyruszeniem procesji rozpoczęła pieśń: Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami 

ukryty chleb. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi. (…) Jakże trafnie oddaje to, co 

działo się na ulicach miast i wsi w całej Polsce 15 czerwca , także w Daleszycach. Tłumy wiernych uczestniczyły w 

procesji, wszyscy spieszyli, aby spotkać się z Panem i towarzyszyć Mu w wędrówce po naszym mieście.  
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BOŻE CIAŁO 

   

 

                              

    

Ostatniego dnia oktawy, w czwartek, po Mszy św. wokół Kościoła odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem. 

Osiem dni oktawy Bożego Ciała jest uważane za czas szczególnej łaski. Kapłan święcił wianki sporządzone z pierw-

szych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży słu-

żący ludziom i wszelkim stworzeniom. 

    


