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 Nowa szkoła. Nadzieja tli się w tle tej nowej refor-

my oświaty. Podziwiam ludzi, którzy podjęli taką decyzję. 

Stanęli z otwartym czołem wobec całej rzeszy przeciwników. 

Ileż to argumentów padało w ostatnim czasie przeciw refor-

mie. Z drugiej strony, patrzyłem przez ostatnie lata na pod-

ręczniki w szkole podstawowej i w gimnazjum i wydawało 

mi się, że jest tam wszystko, tylko nie to co potrzeba. Skrzęt-

nie omijano tematy historii, lektury naszej klasyki. Okazało 

się, że bohaterami byli ludzie, o których nie miałem poję-

cia.Jeśli dodamy do tego świadomą deprawację dzieci i mło-

dzieży przez pokrętne przedstawianie zjawisk i doświadczeń 

naszego życia, to będą to tylko niektóre problemy oświaty. 

Zdaję sobie sprawę, że nie ma rozwiązań doskonałych. Jeśli 

mamy jednak rozwiązania dobre, trzeba szukać lepszych. 

Sprawa bowiem dotyczy przyszłości naszego Narodu i 

kształtu jego życia. Mamy wiele przykładów państw europej-

skich, gdzie zaniedbano ten problem i dziś trudno ludziom 

odnaleźć swoje miejsce na Ziemi. Wyrośliśmy w kulturze 

łacińskiej, greckiej i trudno byłoby nam budować porządek 

społeczny oparty na pomysłach niedouczonych ludzi. Normy 

naszego życia społecznego są oparte na Ewangelii. Prawo 

jest stanowione na prawie rzymskim i posługując się tą logi-

ką nikt z nas nie nazwie ślimaka rybą, czy coś w tym rodzaju. 

Inny problem, to nauczyciele. Nie wnikam w szczegóły, ale 

uważam, że nauczyciel powinien być apolityczny i w czasie 

sprawowania swej funkcji nie powinien być związany z żad-

ną partią polityczną. Proszę rodziców o właściwą troskę w 

zakresie nauki dzieci i młodzieży. Przypuszczam, że naj-

większym problemem dziś jest samotność dzieci i młodzieży.                                                          

Ks. Tadeusz  Cudzik 

 

                                              

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

      
JASNOGÓRSKIE  ŚLUBY  NARODU 

                 To już historia…. 

 

                   
. Tekst narodowego ślubowania napisał 16 maja 1956 

roku Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński 

podczas trwającego prawie trzy lata interweniowania. 

Główne uroczystości odnowienia ślubów narodu, na-

wiązujących do ślubowania króla Jana Kazimierza z 

1656 roku, odbyły się na Jasnej Górze w dniach 25-26 

sierpnia 1956 r. w święto Matki Boskiej Częstochow-

skiej i na zakończenie Roku Maryjnego. Poprzedziła 

je odprawiana na Jasnej Górze nowenna. 

 
 

Odnowione Śluby Narodu złożone zostały przez 

milion, może więcej pielgrzymów 

 

 

 
 

Kącik jubilata 

 

SŁOWO  
PROBOSZCZA 

Pani Bronisławie Kamińskiej z Wójtostwa (1922)                                                                  

Panu Michałowi Kapuście z Brzechowa (1927) 

życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego na 

kolejne lata. 

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ddddddd

d 

 

1. Przemysław Durbas z Szczękarzewa i Katarzyna Frąk          

z Dankowa, 29 lipca 
2.Łukasz Babiarz z Dąbrówki i Sylwia Kot z Daleszyc,     
5 sierpnia 

 

1.  Józefa Klimek z Wójtostwa ur. 1927 zm. 30 lipca 

2. Władysław Krzywicki z Dankowa ur. 1926 zm. 31 lipca 

3. Ryszard Górski ze Słopca Szl.ur. 1962  zm. 7 sierpnia 

4. Barbara Frąk z Daleszyc, ur. 1963 zm. 12 sierpnia 

5. Irena Rychel z Kielc, ur. 1935 zm. 17 sierpnia 

 

 

 

 

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, którego w ziem-

skim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował 

się wiecznie w niebieskiej chwale. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie... 

 

 
 Z  ZAKOPANEGO

 

Od 29 lipca do 3 sierpnia młodzi parafianie(60 osób)                 

z Daleszyc  i Cisowa pod opieką m.in. ks. D. Terczyń-

skiego odpoczywali w Zakopanem. Spędzili czas z Bo-

giem;  sportowo, turystycznie, edukacyjnie …(fot. W. Łebek)                     

Odeszli do Domu Ojca: 

 

 

WIEŚCI  Z  PARAFII 

Związek małżeński zawarli:    

                             

 

 

 Dzieci, które zostały przyjęte do                       

Kościoła   rzymskokatolickiego: 
 

1. Natalia, córka Grzegorza i Katarzyny Dziurskich z 

Daleszyc, 5 sierpnia 

2. Michał, syn Szymona i Malwiny Kaniszewskich z 

Kranowa, 6 sierpnia 

3. Michalina, córka Tomasza i Justyny Golmento z 

Daleszyc, 12 sierpnia 

4. Marcel, syn Michała i Agnieszki Śledziowskich z 

Daleszyc, 12 sierpnia 

5. Antoni, syn Marcina i Ewy Zięba z Warszawy, 13 

sierpnia 

6. Iga, córka Dariusza i Moniki Poniewierskich z Dale-

szyc, 13 sierpnia 

7. Kornelia, córka Tomasza i Marzeny Gemzik z Dale-

szyc, 15 sierpnia 

8. Zuzanna, córka Piotra i Iwony Kapuścińskich z 

Dankowa, 19 sierpnia 

9. Maja, córka Szymona i Angeliki Jaroń z Niw, 19 

sierpnia 

10. Mikołaj, syn Łukasza i Kingi Kusik z Daleszyc, 20 

sierpnia 

11. Mikołaj, syn Bartosza i Karoliny Pacyna z Krano-

wa, 20 sierpnia. 

 

            W 89 roku życia                                  
i 65 roku kapłaństwa odszedł 
do Pana 

Śp. ks. BOGUSŁAW MARCIN-
KOWSKI 
 

Był wikariuszem w naszej parafii do 

1961 roku. Spoczął w rodzinnym 

grobie we Włoszczowie. 

                      

 

 

UCZCZONO PAMIĘĆ O BOHATERACH 

13 sierpnia na daleszyckim rynku odprawiona była 

Msza Św. w intencji żołnierzy  poległych w obronie 

Ojczyzny. Proboszcz ks. T. Cudzik podkreślił w ka-

zaniu rolę ciągłej walki. W każdym z nas wybija go-

dzina „W”. Walczymy ze słabościami, pokusami – 

to walka o naszą wewnętrzną wolność. 

 

PODZIĘKOWANO ZA PLONY 

 

Mieszkańcy gminy Daleszyce podziękowali za 

tegoroczne plony. Gminne dożynki odbyły się niedzielę 

20 sierpnia. Mimo deszczowej pogody, uczestnicy 

obchodów nie zawiedli, a rolnicy – po ostatnich suszach 

– mieli dodatkowy powód do świętowania. To 

podsumowanie trudnej, całorocznej pracy. 

 

 



 
 

 
 

 

Pismo Święte nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że 

Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo 

sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę 

za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. 

Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność 

sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani 

też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, 

Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana 

Jezusa. W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę 

Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i 

uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w zie-

mię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziar-

no wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uro-

czystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. W święto 

Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krzyż święty jest najdostojniejszą pamiątką Męki Pań-

skiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w świątyniach              

i domach katolickich. Święto ustanowiono na pamiątkę 

znalezienia Krzyża świętego przez cesarzową Helenę                   

i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 wrze-

śnia 335 roku, które na celu ma podkreślenie tajemnicy 

Krzyża„na którym zawisło Zbawienie świata”. U Żydów 

zwyczajem było wykopywać dół blisko miejsca, gdzie 

zwłoki osób skazanych na śmierć były grzebane i wrzu-

cać weń wszystko, co służyło do wykonania wyroku. 

Przedmioty te budziły wstręt ogólny, dlatego starano się 

je usunąć z oczu na zawsze. Zgodnie z tą praktyką zako-

pane zostało także drzewo krzyża, na którym mękę i 

śmierć poniósł Pan Jezus na Kalwarii.  

Przez wieki cenne pamiątki Wielkiego Piątku spoczywa-

ły w ziemi. Dopiero w r. 326 św. Helena odszukała je.               

Odkopano trzy krzyże, gwoździe i napis z krzyża Zbawi-

ciela. Są różne świadectwa  dotyczące sposobu rozpo-

znania, który ze znalezionych krzyży należał do Zbawi-

ciela. Jedne z relacji twierdzą, że z porady biskupa jero-

zolimskiego Makarego przykładano je do chorej kobiety, 

że ją Chrystus uzdrowił, inne, iż do zmarłej, która za 

dotknięciem prawdziwego Drzewa Zbawienia zmar-

twychwstała. Św. Helena jedną część prawdziwego krzy-

ża dała swemu synowi cesarzowi Konstantemu Wielkie-

mu, drugą, wraz z napisem, przesłała do Rzymu, trzecią, 

największą, umieszczoną w srebrnej skrzyni pozostawiła 

w kościele Jerozolimskim.  

 

 

 

 

                                                                                                   

( A.O) 

 

 

8 września -Narodzenie 

Najświętszej Maryi Panny                               

 

 

 

 

  15 września, jak co roku, obchodzimy w koście-

le katolickim święto– Wspomnienie Matki 

Bożej Bolesnej. 
                            

            

Tradycja chrześcijańska wskazuje nam na pewne etapy 

cierpień Maryi rozważając Siedem Boleści Najświętszej 

Maryi Panny, nazywając Ją też Matką Siedmiu Boleści. 

A to boleść związana z: proroctwem Symeona.." A Two-

ją duszę miecz przeniknie".., nagłą ucieczką do Egiptu, 

poszukiwaniem 12 letniego Jezusa w Jerozolimie, spo-

tkaniem z Jezusem na Drodze Krzyżowej, konaniem 

Jezusa na Krzyżu, zdjęciem z krzyża i złożeniem Jezusa 

na Jej rękach, czy wreszcie z przeżywaniem bólu gdy 

Ciało Jezusa złożono do grobu. Wbite miecze w serce 

symbolizują kolejne boleści. Czego w dzisiejszych cza-

sach możemy nauczyć się od Matki Bolesnej? . Maryja 

uczy nas szacunku do godności człowieka - okazuje 

bowiem godność poczętemu pod Jej Sercem Jezusowi, a 

potem towarzyszy Mu przez wszystkie szlaki Jego wę-

drówki ziemskiej aż po Golgotę. Jedną z najtrudniej-

szych do zrozumienia jest tajemnica cierpienia. Cierpią 

dobrzy i źli, starzy i młodzi, bogaci i biedni, cierpią 

wszyscy z każdej epoki i kraju. Któż najlepiej nauczy 

nas cierpieć, jeśli nie Maryja Matka Bolesna, która od 

chwili Zwiastowania przyjęła cały ciąg cierpień.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział około 2 tys. 

pielgrzymów.  Zostali oni podzieleni na trzynaście grup, 

duchowo towarzyszyła im grupa czternasta. Każda miała 

swojego patrona i opiekuna. Pielgrzymka wyruszyła 6 

sierpnia z Wiślicy. Pątnicy mieli do pokonania dwustuki-

lometrową trasę. I choć to nie było łatwe zadanie, to na 

twarzach pielgrzymów nie brakowało uśmiechu. Ci, któ-

rzy dotarli do celu nie kryli radości i wzruszenia. Każde-

go dnia  pątnicy rozważali inny temat i modlili się za 

inny kontynent. Wszystko jednak obracało się wokół 

jednego hasła: „Idźcie i głoście. Z Maryją niesiemy świa-

tu Chrystusa”. Wśród pielgrzymów byli także nasi para-

fianie  

 

 

   

                                                                             (A.O) 

PIELGRZYMKOWE WSPOMNIENIA  XXXVI Kielecka Pielgrzymka na Jasną Górę 

rozpoczęła się 5 sierpnia Mszą Św. przed bazyliką 

wiślicką pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego. 

Metropolita przypomniał, że w pielgrzymce realizuje się 

misja Kościoła -wspólnoty, która idąc daje świadectwo 

wiary. Hasłem przewodnim tegorocznej wędrówki były 

słowa ,,Idźcie i głoście. Z Maryją nieśmy światu 

Chrystusa”. Przewodnikiem grupy białej do której 

należeli nasi parafianie był ks. Tomasz Kaczówka z 

parafii  Skorzeszyce.  

   Każdy dzień pielgrzymowania otwierało  spotkanie z 

Chrystusem w Eucharystii. Z modlitwą i śpiewem  

wyruszaliśmy w dalszą drogę przed tron Jasnogórskiej 

Pani. Codziennie wędrowaliśmy ofiarowując siebie 

Bogu przez ręce Jego Matki; śpiewając godzinki, 

odmawiając różaniec i modląc się koronką do Bożego 

Miłosierdzia. Czas marszu ubogacały konferencje 

wygłaszane przez kapłanów, którzy pielgrzymowali 

razem z nami. Na trasie pozdrawiali nas mieszkańcy, 

którzy podczas postojów otwierali przed nami swoje 

serca i domy, zapewniając pielgrzymom ciepły posiłek. 

Około godziny 18 dochodziliśmy do miejscowości, w 

której przewidziany był nocleg. O godzinie 20:30 

gromadziliśmy się w kościele na Apelu , łącząc się 

modlitewnie z pielgrzymami modlącymi się na Jasnej 

Górze. Przed Apelem każdy pielgrzym mógł skorzystać 

z pomocy lekarskiej w punkcie medycznym. Po 

wspólnej modlitwie kończącej dzień udawaliśmy się na 

nocleg, aby zregenerować siły na następny dzień 

wędrówki ku Czarnej Madonnie.  

     13 sierpnia dotarliśmy na Jasną Górę. Pielgrzymów 

witał Dyrektor Pielgrzymki ks. Jacek Iwan, a także ks. 

Grzegorz Stachura oraz ks. Rafał Gudwański. Każda z 

grup została przedstawiona, następnie upadliśmy na 

twarz modląc się w ciszy. Po oddaniu czci Bogu 

udawaliśmy się w kierunku Kaplicy Cudownego Obrazu. 

Na tę chwilę wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem, by 

spojrzeć Matce w oczy i wypowiedzieć niesione w sercu 

intencje. Kulminacyjnym momentem była Eucharystia 

sprawowana wieczorem na wałach jasnogórskich.  

      Po raz pierwszy pielgrzymowałam na Jasną Górę. 

Pielgrzymka jest dla mnie czasem poznawania samej 

siebie i umacniania mojej więzi z Bogiem. To czas 

pokuty,kiedy można dostrzec jak trudno nieraz pogodzić 

stronę duchową ze stroną fizyczną. Pragnę jednak 

zaznaczyć, że pomimo wielu trudów, pielgrzymowanie 

jest ogromną radością.To szczęście towarzyszy nam 

przez całą drogę, osiągając swój szczyt przed tronem 

Czarnej Madonny, kiedy zapominamy o wszystkich 

niedogodnościach, o bólu i często wylanych łzach. 

Nadzwyczajny klimat modlitwy, braterstwa, troski, 

bezinteresownej pomocy, dobroci i miłości każdemu 

pątnikowi dodają skrzydeł i powodują, że chcę czerpać 

pełnymi garściami z tego świętego czasu rekolekcji w 

drodze. Całym sercem cieszę się i dziękuję Bogu, że 

zdecydowałam się pójść na pielgrzymkę. Dzisiaj nie 

wyobrażam sobie moich wakacji bez wędrowania do 

Maryi, bo bycie pielgrzymem "wciąga" i "uzależnia".  

Pragnę zachęcić do pielgrzymowania wszystkich , 

poszukujących Boga, chcących odbudować z Nim 

swoją więź czy umocnić swą wiarę, bo przecież 

,,wszystko mogę w tym, który mnie umacnia!” .  
                                                    Natalia Parkita                                                                                    



 
 

 
 

 

 

Była to pierwsza parafia po święceniach kapłańskich. 

 

Ks. Morak po mszy prymicyjnej w Będzinie-Grodźcu. 

Za nim stoi ojciec – Stanisław. 

Młody kapłan był zaangażowany w życie środowiska 

 

uczył w szkole, był opiekunem Stowarzyszenia Pol-

skiej Młodzieży Męskiej. Zarząd tego stowarzyszenia 

stanowili: Franciszek Pietrzyk – prezes, Henryk Am-

broży – sekretarz, Marian Kapuściński – skarbnik. 

Skupiało 36 członków, w ciągu roku zorganizowano 

18 zebrań, 10 zawodów, 4 wycieczki, 10 wykładów,  

8 akademii, 2 przedstawienia. Głównym celem stowa-

rzyszenia była obrona wiary katolickiej i polskości. 

Kiedy w okresie międzywojennym Kościół w Polsce 

rozpoczął tworzenie struktur Akcji Katolickiej poja-

wiła się konieczność zgrupowania wiernych świec-

kich w czterech pionach: mężów, kobiet, dziewcząt    

i chłopców.  Z chwilą odzyskania niepodległości 

wszystkie ugrupowania polityczne interesowały się 

problemami wychowania młodzieży, chcąc mieć za-

razem jak największy wpływ na szkołę i wszelkiego 

rodzaju organizacje zrzeszające młodzież szkolną i 

pozaszkolną. Ostatnią parafią był Tumlin. Zmarł w 

1957 roku, spoczywa w rodzinnym grobie w Będzi-

nie- Grodźcu.                                                   (A.O)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna kartka historii 

naszej parafii: 

Ks.Władysław Morak.     
Był wikariuszem w Dale-

szycach.  

 

WIKARIUSZ  - 1925 - 1926 GOŚCIE Z DIECEZJI  LUBELSKIEJ 

 
Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła  

w tym roku po raz 39. Hasłem, które tym razem towarzy-

szyło jej uczestnikom było: „W szkole Matki Bożej 

fatimskiej”. 9 sierpnia pątnicy (ok. 2 tysiące) dotarli 

do Daleszyc. Pielgrzymów odwiedził bp Mieczysław 

Cisło. Celebrował Mszę Św. Już w pierwszych słowach 

powitania ogarnął pozdrowieniem wszystkich duchow-

nych obecnych na szlaku oraz pątników.

 

- Jesteśmy wokół ołtarza, to tutaj odbywa się tajemnica 

śmierci i zmartwychwstania. To centrum naszego życia. 

Nieprzyjęcie Chrystusa do serca byłoby dla nas niedosy-

tem – mówił biskup Cisło. - „Kto chce iść za mną, niech 

weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” - do tego 

przylgnięcia do Chrystusa zawsze trzeba być gotowym. 

Nastąpiło to też w życiu Edyty Stein – świętej Benedykty 

od Krzyża. To święta, która urodziła się w rodzinie nie-

wierzącej. Odkrywając Boga odmieniła całkowicie swoje 

życie - dodał hierarcha. Duchowny wspominał w homilii 

jej męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym. Anty-

semityzm ze względu na narodowość czy religię jest 

ciężkim grzechem – podkreślił. 

 

 Daleszyce przyjęły pielgrzymów wyjątkowo gorąco i 

serdecznie. ( z doniesień medialnych). 

Na ostatniej pielgrzymkowej Mszy na szlaku pątnicy  

włączyli się w zbiórkę na rzecz poszkodowanych w wy-

niku zniszczeń, jakich dokonały burze i nawał nice prze-

chodzące nad Polską. Pielgrzymi zebrali ponad 8,5 tysią-

ca, które wpłacili na konto Caritas Polska. (A.O) 
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 Poniżej kolejny przykład szczepienia naszej polskiej 

tradycji i wiary chrześcijańskiej: 

          

Cestohowa – niewielka miejscowość w USA w stanie 

Teksas. Osada rolnicza, założona  w 1874 roku  przez 40 

rodzin Górnoślązaków z pobliskiej miejscowości Panna 

Maria. W latach 1877-78 wybudowano kościół. W latach 

1883-1918 Cestohowa miała własną pocztę. Publiczna 

szkoła powstała z przekształcenia szkółki parafialnej w 

roku 1937 i z przerwami działała do późnych lat siedem-

dziesiątych XX wieku. 

 

                                                                             (A.O) 
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 AMERYKAŃSKA                   

CZĘSTOCHOWA 

 Doylestown w Pensylwanii. Znajduje się tam maryjne 

sanktuarium, nazywane "Amerykańską Częstochową 

powstało z inicjatywy ojca Michała Zembrzuskiego. 

Jego założeniem było stworzenie w Stanach Zjedno-

czonych odpowiednika polskiej Częstochowy. 

Na uroczystości poświęcenia świątyni, która powstała 

tam w 1966 roku pojawił się sam prezydent Stanów 

Zjednoczonych Lyndon B. Johnson. 

Wewnątrz świątyni znajduje się replika obrazu Matki 

Bożej Częstochowskiej oraz serce premiera Polski, 

Ignacego Jana Paderewskiego. 

Miejsce cieszy się wielkim zainteresowaniem i popu-

larnością wśród Polaków mieszkających w USA. Po-

przez dziesięciolecia Sanktuarium nawiedzało wiele 

osób, w tym wielu bezimiennych, którzy zostawili ślad 

swojej obecności. Tablice pamiątkowe są tego wyra-

zem. W głównym kościele możemy zobaczyć wiele 

bezcennych przedmiotów i pamiątek. Jednak najcen-

niejszym darem jest Cudowny Obraz Matki Bożej Ja-

snogórskiej pobłogosławiony przez papieża Jana XXIII 

10 lutego 1962 roku. W prezbiterium u góry znajduje 

się wspaniała płaskorzeźba przedstawiająca Trójcę 

Świętą: Boga Ojca, który swoimi rękoma obejmuje 

Jezusa Chrystusa i Lud Boży. Nad Nimi góruje gołębi-

ca, symbol Ducha św. Poniżej chóry anielskie 

z wyciągniętymi trąbkami wychwalające Boga. Na 

ścianach bocznych kościoła umieszczono dwa olbrzy-

mie okna witrażowe, wschodnie przedstawiają historię 

Ameryki, a zachodnie prezentują historię Polski. Na 

ścianie tylnej umieszczono 65 głosowe organy, zade-

dykowane Jerzemu Popiełuszce, polskiemu księdzu, 

który został zamordowany 19 października 1984 roku, 

przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. Droga 

krzyżowa oraz unikalne mozaiki na bocznych ścianach 

kościoła są dodatkowym akcentem zachęcającym wier-

nych do nawiedzenia Sanktuarium. Kościół jest rów-

nież centrum duchowym dla różnych organizacji jak 

Zuchy i Harcerze, którzy w ciągu roku nawiedzają 

Sanktuarium i uczestniczą w nabożeństwach 

i sakramencie Eucharystii. Poprzez lata miały tu miej-

sce bardzo szczególne uroczystości jak chociażby 

święcenia kapłańskie o. Michała Czyżewskiego, czy też 

msze św. za żołnierzy polskich poległych podczas       

II wojny światowej. 

 

Każdego roku, w sierpniu przybywają do Sanktuarium 

piesze pielgrzymki, których tradycja została zaszcze-

piona z Polski. Tradycja pielgrzymowania na ziemi 

amerykańskiej ma swój początek w roku Maryjnym 

1987-88, kiedy to grupa 17 pątników wyruszyła, 12 

sierpnia, z Great Medows w pieszą pielgrzymkę 

do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, przy-

bywając do celu 15 sierpnia - w dzień Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 WIEDZIEĆ  WARTO …. 

 

2 lipca 1934 wyruszyła piesza pielgrzymka z Warszawy do 

Częstochowy dla niewidomych                                          

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 500 miejsc, do których 

udają się pielgrzymki. 80 procent związanych jest z kul-

tem maryjnym. Pielgrzymuje w sumie ok. 15 % Polaków, 

a polscy pielgrzymi stanowią 20 % chrześcijan pielgrzy-

mujących w Europie i 5 % pątników na świecie. Do końca 

lat 60-tych XX wieku - jak podaje Instytut Statystyki Ko-

ścioła Katolickiego - wśród polskich pielgrzymów wi-

doczna była wyraźna przewaga osób starszych, wynoszą-

ca nawet 70 - 80 % uczestników. Gwałtowne zwiększyła 

się liczba młodych w polskich pielgrzymkach. 
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KATAKLIZM  NA  POMORZU 

W nocy z 11 na 12 sierpnia przez teren Pomorza 

przeszła nawałnica o niespotykanej sile. Spowodowa-

ła śmierć kilku osób, zniszczyła wiele hektarów la-

sów, pól uprawnych, pozbawiła dorobku dziesiątki 

tysięcy mieszkańców tego rejonu. Nawałnica, która 

nawiedziła Kaszuby dotknęła również klasztor Sióstr 

Franciszkanek w Orliku — zniszczyła ogromną po-

wierzchnię lasu, cały park łącznie z cmentarzem, zostały 

naruszone ogrodzenia klasztorne…Jednak przewracające 

się drzewa nie uszkodziły ani jednego Krzyża, ani jednej 

figury Matki  Bożej i Świętych, ani jednej stacji Drogi 

Krzyżowej, — na przywalonych drzewami grobach na 

przyklasztornym cmentarzu stoją nienaruszone Krzyże 

nagrobne! Czy to cud?  

                

      

        

Święte Schody – liczące 28 stopni, które zgodnie 

z legendą pochodzą z pałacu Poncjusza Piłata. Jezus 

Chrystus miał po nich być prowadzony na sąd. Schody 

te przywiezione zostały z Jerozolimy do Rzymu w r. 

326 przez św. Helenę. Znajdują się one w pochodzą-

cym z XVI w.budynku, położonym naprzeciw-

ko Bazyliki św. Jana na Lateranie. Prowadzą do kaplicy 

San Lorenzo, w której znajduje się wizerunek postaci 

stworzony w nadnaturalny, cudowny sposób – nie ręką 

ludzką. Obecnie pokryte są drewnianą okładziną i wol-
no nimi wchodzić tylko na kolanach. 

 

   

 

                              

Kolejna atrakcja z Rzymu. Nasi parafianie podróżują po 

świecie i być może ktoś odwiedzi Rzym – warto zoba-

czyć! 

       

 Bazylika św. Piotra w Watykanie należy do najczęściej 

odwiedzanych zabytków na świecie z 7 milionami tury-

stów rocznie. …  jest jednym z najważniejszych świętych 

miejsc dla katolików. To także drugi co do wielkości 

kościół na świecie Wewnątrz świątyni znajduje się m.in. 

wykonany z brązu posąg, przedstawiający podobiznę 

świętego Piotra. Ogromna  liczba osób dotyka  stopy 

posągu patrona bazyliki – nic dziwnego, że z roku na rok 

ta przynosząca szczęście część ciała św. Piotra jest coraz 

cieńsza  

 

       KOLEJNE  CUDOWNE  SCHODY 

 
 

POSĄG  ŚW. PIOTRA 

    Ze wspomnień  podchorążego                                                               

W. Więckowskiego – Ślepowron.                            (A.O) 
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15.08   Panie  Jezu ! Dziś jest święto  Wniebowzięcia 

Matki Bożej – inaczej Matki Bożej Zielnej. Dziś jest też 

Święto Wojska Polskiego, proszę o wstawiennictwo  za 

obrońcami Ojczyzny, za tych, którzy zginęli w Powstaniu 

Warszawskim. Niezbadane są wyroki Boskie! Można 

wiele planować, ale to Bóg decyduje o tym, co  czeka nas 

jutro. Pamiętam, że kiedyś byłem w Centrum Zdrowia 

Dziecka i spotkałem chłopca –Robercika. Był świadkiem 

wypadku swojego szkolnego kolegi. Bardzo to przeżywał. 

Poszedł spać zdrowy, a rano mama zastała go sparali-

żowanego. Boże! Dziękuję za to, że mimo ogromnego 

cierpienia, niesprawności fizycznej jestem sprawny umy-

słowo. Mogę wyrazić to, co czuję, o czym myślę, mogę 

dyktować modlitwy, zapiski. Mogę oglądać telewizję, 

słuchać radia. Programy Radia Maryja są dla ludzi cho-

rych i niedołężnych dużą ostoją. Dzięki nim dowiadujemy 

się o Bogu, Maryi i o świecie, podnoszą nas na duchu.                                                                  

Bądź uwielbiony Panie!                                                                        

Uwielbiający Cię Dominik  przyjaciel BOGA i LUDZI 

SANDOMIERSKA  LEGENDA 

   W dawnych czasach Sandomierz nękany był przez 

Tatarów, którzy plądrowali miasto.  

W trakcie jednego z takich najazdów w sandomier-

skim klasztorze zakonnicy modlili się, śpiewając 

pieśń "Salve Regina". Nie przerwali nawet wów-

czas, gdy Tatarzy wtargnęli do kaplicy. Po chwili 

wszyscy Dominikanie już nie żyli. Gdy najeźdźcy 

opuszczali miasto, jeden z byków hodowanych w 

klasztorze, ruszył za nimi w pogoń. Gnał i gnał, 

chcąc pomścić śmierć zakonników. Niestety, wojska 

tatarskie oddalały się zbyt szybko i byk nie potrafił 

ich dogonić. Jednak jego wysiłek nie poszedł na 

marne. Wściekłymi uderzeniami kopyt usypał ko-

piec, a na jego szczycie wyrył rogami napis "Salve 

Regina", oznaczający "Witaj Królowo". W ten spo-

sób na zawsze upamiętnił zamordowanych Domini-

kanów. Dziś na szczycie wzgórza stoi kamienny 

krzyż, spod którego roztacza się piękna panorama 

Sandomierza. 

 
 
               

 

 

Z  PAMIĘTNIKA  DOMINIKA 

 

Wakacyjne przebywanie ze Słowem Bożym 

we wspólnocie Odnowy Życia w Duchu 

Świętym 

 
 29 czerwca 2017 roku rozpoczęły się we 

wspólnocie „Droga na Syjon” wakacyjne spotkania, 

które trwały przez kolejne dziesięć tygodni. 

Tematyka i porządek tych spotkań różnią się 

znacznie od spotkań wspólnoty, jakie mają miejsce w 

ciągu całego roku formacyjnego. Tym razem 

zajęliśmy się tematem Eucharystii i jej 

poszczególnymi częściami. Mogliśmy usłyszeć 

dziesięć konferencji na temat mszy świętej, 

zaczynając od ucałowania ołtarza, znaczenia znaku 

krzyża na początku każdej Eucharystii, poprzez akt 

pokuty, kolektę, czytania w liturgii i Słowo Boże, a 

kończąc na znaczeniu Tabernakulum i Najświętszym 

Miejscu. Pochyliliśmy się również nad znaczeniem 

każdego wersu modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz”, 

dowiedzieliśmy się wiele na temat muzyki i śpiewu 

podczas Eucharystii, a także poznaliśmy znaczenie 

różnych gestów i postaw w Liturgii Kościoła. 

Każdego tygodnia medytowaliśmy Słowo Boże, 

następnie dzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami, 

wnioskami z medytacji na kolejnych spotkaniach.   

W tym roku rozważaliśmy przypowieści, których 

sens wyjaśnialiśmy sobie w grupkach dzielenia. 

Nie zabrakło uwielbienia Pana Jezusa, oddawania 

Mu chwały poprzez modlitwę, śpiew i świadectwa 

osób, które Pan dotyka wielkimi łaskami, w których 

życiu Pan działa z mocą. 

Wielkim darem od Boga dla wspólnoty są kolejne 

osoby, które po przeżyciu Seminarium Odnowy 

Wiary zapragnęły uwielbiać Jezusa i dołączyły do 

wspólnoty. Chcemy podziękować Bogu za każdą 

osobę, której wskazał miejsce we wspólnocie. 

       

                 Rada Wspólnoty „Droga na Syjon” 

 

 

       

UCZNIOM  I  NAUCZYCIELOM  ŻYCZYMY  SUKCESÓW      

W  NOWYM  ROKU  I  WIELU  RADOŚCI !!! 


