
 

 

 

 

MIESIĘCZNIK PARAFII ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA  
W DALESZYCACH                              NR 8 LIPIEC 2016 

www.parafiadaleszyce.pl 

ZWIASTUN 

PARAFIALNY 

PARAFIALNY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Od wielu lat, lipiec stale kojarzy mi 
się z pielgrzymowaniem. Groma-
dzenie ludzi, sprzętu. Bagaże, do-
jazd do miejsca spotkania i ta ciągła 
niepewność, czy wszyscy będą, czy 
kogoś nie braknie. Niestety czas, 
życie są nieubłagalne. Każdy rok 
kogoś zabiera, czasem niespodzie-
wanie, brutalnie. Szukam potem 
nadaremnie tej twarzy w grupach i 
nie ma, jest ale już gdzieś wyżej. 
Kilkadziesiąt lat, tysiące przebytych 
wspólnie kilometrów, radosne i 
przykre historie, anegdoty, kubek 
wody, to wszystko tak bardzo łączy, 
ale najbardziej intencje. Idziesz 
jeszcze jeden kilometr, dwa, by 
ofiarować ten trud drugiemu czło-
wiekowi, bratu, siostrze, bo ktoś 
ma syna kalekę, ktoś choruje na 
raka, SN, czyjaś siostra mieszka bez 
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ślubu, ktoś szuka żony, męża, ktoś 
pyta o swoje powołanie, ktoś traci 
wzrok, ktoś ma ojca pijaka. Tyle 
pytań, próśb, podziękowań i wszy-
scy wiemy, że Ona (Częstochowska, 
Ostrobramska, Fatimska, Daleszyc-
ka, z Lewoczy) wysłucha. 
„Gdybym tak chciał dziękować Ci, 
daleki w chmurach Panie. Za jakiś 
dar niezwykły, może i bym , kłopot 
miał. Dzięki za to, co mam, za dro-
gę, za tych przyjaciół paru, parę 
książek i miejsc, za to o czym Ty 
wiesz… Dziękuję ! Nie liczę na naj-
większy cud… A jednak za ten 
szczęścia łut dziękować nie prze-
stanę, bylebym szedł i śpiewać 
bylebym chciał”. – fragmenty z 
piosenki pielgrzymkowej „Gdybym 
tak chciał…” 

Ks. Proboszcz T. Cudzik 
 

Lipiec miesiącem  
szczególnej czci Krwi Chrystusa 

Lipcowymi Jubilatkami w naszej 

parafii są: 

MariannŁosak  z Daleszyc ul. Ko-

ściuszki 

Anna Kapuścińska z Daleszyc ul. 

Ściegiennego 

Marianna Pieron z Kranowa 

Z okazji  urodzin składamy Paniom 

szczere i serdeczne życzenia długich 

lat życia przepełnionych zdrowiem i 

opieką Bożą, pogody ducha, wiary, 

nadziei, miłości. 

Szanowny Księże Biskupie Marianie  

 

Z okazji imienin życzymy: 

Niech Chrystus - Najwyższy Kapłan 

obdarza Księdza Biskupa swoimi da-

rami, niech  przynosi siłę i radość z 

pełnienia pasterskiej posługi. Życzy-

my, by Ksiądz Biskup był dla ludzi 

obrazem Dobrego Pasterza, którego 

życie kapłańskie przynosi żywe owoce 

wiary. 

                 Wierni z daleszyckiej parafii 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od kilku miesięcy w ogłoszeniach parafialnych  pojawiły się prośby o 
udostępnianie  starych fotografii, które są dokumentem mówiącym 
o przeszłości parafian. Przykre, że dziś młodzież nie jest zaintereso-
wana przeszłością. Konsekwencją jest brak szacunku do pamiątek 
po przodkach. Często zdjęcia i dokumenty pokryte patyną czasu 
trafiają nieodwracalnie do kosza. Udostępnione dotychczas fotogra-
fie zostały zeskanowane i pierwsza partia kopii trafiła na wystawę. 
Mamy nadzieję ,że spotka się ona   zainteresowaniem  parafian, 
zwłaszcza jej starszej części. Dzięki temu światło dzienne ujrzało  
wiele unikatowych zdjęć przechowywanych skrzętnie w domowych 
archiwach. W wielu przypadkach mamy trudności z ustaleniem dat, 
nazwisk kapłanów, okoliczności w jakich zostały wykonane i dlatego 
pozostawiono żółte karteczki, na których można zapisać dodatkowe 
informacje. Kolejne fotografie będą zawieszane sukcesywnie i sta-
nowić będą materiał do opracowania albumu bądź innej publikacji z 
okazji 800- lecia naszej parafii 
 

 

Prosimy o dalsze udostępnianie fotografii, oczekujemy na spisane 
wspomnienia, dokumenty... 

 

Chrzty: 
1. Franciszek, syn Rafała i Agnieszki Baltyn 
z Daleszyc ochrz. 28 maja 
2. Lena, Maria,  córka Łukasza i Ewy Kwiat-
kowskich z Dankowa ochrz. 12 czerwca 
3. Dominika, Łucja, córka Łukasza i 
Agnieszki Duda z Niw ochrz. 12 czerwca 
4. Fabian Jan syn Huberta i Katarzyny Bać-
kowskich ze Słopca dn. 4 czerwca 
5. Blanka córka Romana i Wiktorii Kacz-
marczyk z Kielc dn. 26 czerwca 
Śluby: 
1. Piotr Godek i Olga Cedro, oboje  z Dale-
szyc – 04 czerwca 
2. Wiktor Grzela z Kielc i Agnieszka Frąk z 
Dankowa – 04 czerwca 
3. Marcin Woźniak ze Słopca i Beata Brzo-
zowska z Kudowy Zdrój – 11 czerwca 
4. Sebastian Kolus z Zachybia i Anna Ko-
złowska z Daleszyc – 11 czerwca  
śluby: 
5.Damian Gilewski z Lechowa i Agnieszka 
Borek z Brzechowa dn. 25.06 
6.Dawid Borek i Karolina Jeziorska oboje z 
Daleszyc dn. 25.06 
7. Szymon Janyst z Masłowa i Katarzyna 
Piorun z Wójtostwa dn. 25.06 
Pogrzeby: 
1. Julian Rzepecki  ur. 1941 z Daleszyc zm. 
5 czerwca 
2. Marianna Łebek ur. 1918 z Daleszyc zm. 
15 czerwca 

Ogłoszenia wolontariatu 
Światowych Dni Młodzieży 

 
1.Mamy już informację, że do naszej para-
fii przyjedzie 50 osób z Francji 
2.Będą u nas od 20 do 25 lipca 
3.Brakuje  nam jeszcze rodzin, które mo-
głyby przyjąć młodzież. Jest w naszej pa-
rafii ok. 1000 rodzin, więc chyba nie po-
winno być problemu z przyjęciem 50 osób. 
4.Prosimy o wsparcie finansowe tego wy-
darzenia. Wolontariusze będą zbierać 
ofiary do puszek w przyszłą niedzielę. 
5.Poszukujemy wciąż wędek, które posłu-
żą do trzymania flag w czasie ŚDM 
6.Zapraszamy wszystkich, którzy zdecy-
dowali się już lub zdecydują się na przyję-
cie pielgrzymów w przyszłą niedzielę do 
kościoła na godz. 19.00. Omówimy 
wszystkie szczegóły przygotowania, przy-
jęcia i plan pobytu młodzieży w naszej 
parafii. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jak maj poświęcony jest szcze-
gólnie Matce Najświętszej, czerwiec 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, 
tak w lipcu czcimy przede wszystkim 
Przenajdroższą Krew Chrystusa Pa-
na, przelaną za nas na krzyżu. Wg 
tradycyjnego kalendarza 1 lipca 
przypada uroczystość Najdroższej 
Krwi Jezusa Chrystusa. Kult Przenaj-
droższej Krwi związany jest z tajem-
nicą Krzyża i Eucharystii i opiera się 
na dwóch ich „odnalezieniach”, 
które miały miejsce w 804 i 1048r. 
Pierwsze zostało odnotowane w 
„Annałach Królewskich Franków”, a 
drugie opisane w dwóch źródłach: 
„O odnalezieniach Krwi Pańskiej” i w 
„Kronikach” szwedzkiego mnicha 
Hermana di Reichenau. Na podsta-
wie tych źródeł znana jest historia 
rzymskiego żołnierza Longina, który 
na Golgocie przebił włócznią bok 
Jezusa. Po nawróceniu Longin przy-
wiózł do Mantui ziemię z Kalwarii 
zbroczoną Krwią Chrystusa oraz 
gąbkę, którą pojono konającego 
Jezusa. W 1053 r. papież Leon IX 
przybył do Mantui, oddał cześć reli-
kwii i potwierdził jej autentyczność. 
Święto zostało usunięte z kalenda-
rza Kościoła w 1969 r. Obecnie w 
Częstochowie pod opieką Misjona-
rzy znajduje się jedyne w Polsce 
sanktuarium Przenajdroższej Krwi, 
gdzie od 1998 r. czczone są relikwie 
Krwi Chrystusa z Mantui – dar Sióstr 
Przenajdroższej Krwi z Schellenber-
gu (Księstwo Lichtenstein 
Jan Paweł II w rozważaniu przed 
modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 
2001 r. przypomniał, że: 
 „lipiec, to miesiąc, który zgodnie z 
ludową tradycją poświęcony jest 
kontemplacji Najświętszej Krwi 
Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy 
miłości i miłosierdzia. Krew Chry-
stusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, 
aby wyzwolić ludzkość z niewoli 
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”. 

Podczas prac przy wymianie okien w 
daleszyckim kościele przesunięto ław-
ki i można było obejrzeć to, co pod 
nimi się znajduje. Otóż ukazał się pas 
starej , kamiennej posadzki, pewnie 
jeszcze z czasów przebudowy kościoła 
ok. 1900 roku. Cztery płyty luźno, 
nierówno ułożone, zastanawiające 
dlaczego?  
W 1943 roku proboszczem parafii 
daleszyckiej był ksiądz Józef Dalak.  
 Przybył tu razem ze swoimi dwiema 
starszymi już siostrami, mając prawie 
60 lat. Zmuszony był opuścić parafię 
Iwanowice k/Kalisza bowiem Niemcy 
zajęli kościół, plebanię, wielu kapła-
nów trafiło do obozów.  Był niewiel-
kiego wzrostu, ale był wielki duchem i 
czynem. Uciekając zabrał ze sobą 
zabytkową monstrancję z1696 roku.                                                 
Wkrótce na plebanii rozlokowali się 
Niemcy. Wszystkie cenne naczynia 
liturgiczne schowano w piwnicy, ale 
tam nie były bezpieczne. Stanisław 
Kraska i Edward Tarłowski w tajemni-
cy wykopali  „piwniczkę” w kościele 
pod ławkami, tam w drewnianej 
skrzyni umieszczono parafialne na-
czynia liturgiczne i zabytkową mon-
strancję. Nawet wikariusze : ks. Będ-
kowski i ks. Wesołowski nie byli wta-
jemniczeni. Dla księży i sióstr pro-
boszcza nie było miejsca na plebanii, 
korzystali z pomocy mieszkańców 
Daleszyc. Po zakończeniu działań wo-
jennych ks. Dalak wrócił do Iwanowic. 
Zabrał ze sobą zabytkową monstran-
cję, znał jej wartość materialną i sen-
tymentalną, do dziś przechowywana 
jest w tamtejszym kościele. Nasi starsi 
parafianie mogli ją podziwiać, bo-
wiem w czasie wojny kilkakrotnie na  
ważne uroczystości była wyciągana  
ze schowka. Urodzony w 1884 roku 
kapłan ukończył Seminarium Du-
chowne we Włocławku, związany z 
parafiami na Pomorzu ( Lubraniec, 
Klonowa,  Wróblew, Iwanowice, Sza-
dek) zmarł w 1950 roku i pochowano 
Go pod murami kościoła św. Idziego w 
Szadku. Mieszkańcy każdej z parafii 
pamiętają  zasługi księdza, pamiątką 
są nazwane place, ulice, nawet szkoła 
Jego imienia. 
 

A.Oszczepalska 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A wtedy wszyscy poznają, żeście 
moi” - Początki Wspólnoty Odnowy 
Życia w Duchu Świętym „Droga na 
Syjon” 
Wspólnota  „Droga na Syjon” jest 
owocem dwóch seminariów: 
I Seminarium Odnowy Życia w Duchu 
Świętym odbyło się w dniach 
19.X.2012r. – 14.XII.2012r. w Kielcach 
na ul. Urzędniczej, prowadził je ksiądz 
Andrzej Drapała; 
II Seminarium Odnowy Życia w Duchu 
Świętym przebiegało w dniach 
21.II.2013r. – 25.IV.2013r. w Kielcach 
na ul. Warszawskiej u Ojców Kapucy-
nów. 
W seminariach brało udział kilkana-
ście osób z naszej parafii wraz z opie-
kunem wspólnoty, księdzem Denisem 
Żółteckim. Pierwsze spotkanie grupy 
modlitewnej w naszej parafii poprze-
dziła modlitwa o Słowo Boże. Modlą-
cy się wspólnie – ks. Denis, liderzy 
oraz animatorzy otrzymali Słowo Bo-
że: Prolog Ewangelii św. Jana 1, 1-18. 
Z takim posłannictwem dnia 2 maja 
2013r. grupa modlitewna Odnowy 
Życia w Duchu Świętym pw. św. Mi-
chała Archanioła przy parafii w Dale-
szycach rozpoczęła działalność. Głów-
ną inicjatorką powstania wspólnoty 
była liderka Kazimiera Wojciechow-
ska, która w to dzieło włożyła wiele 
serca i zaangażowania. Jej pragnie-
niem było, aby jak najwięcej osób 
doświadczyło Boga Żywego we 
Wspólnocie i w dużym stopniu przy-
czyniała się do tego, głosząc świadec-
twa o niezwykłym działaniu Boga w jej 
życiu. Zmarła dnia 8 maja 2014 roku. 
Opiekę nad wspólnotą przekazała 
Helenie Szczepaniak. 
Spotkania wspólnoty odbywają się w 
salce przykościelnej i poprzedzone są 
mszą świętą w każdy czwartek o go-
dzinie 18.00. Po mszy świętej wspól-
nota licząca około 40 osób uwielbia 
Pana Jezusa. Podczas mszy świętej i w 
trakcie spotkania posługuje diakonia 
muzyczna, do której należy 10 osób. 
Spotkania modlitewne podzielone 
zostały tematycznie na 4 grupy: 
– pierwszy czwartek miesiąca – po 
medytcji Słowa Bożego z niedzieli 
słuchamy konferencji na temat dane-
go Słowa, a następnie rozważamy je 
w małych grupkach dzielenia;  

– drugi czwartek miesiąca – modlitwa 
wstawiennicza na różańcu, natomiast 
od 14 listopada 2013r. także modli-
twa wstawiennicza z nałożeniem rąk; 
– trzeci czwartek miesiąca – modlitwa 
uwielbienia przed Najświętszym Sa-
kramentem; 
– czwarty czwartek miesiąca – spo-
tkania w małych grupkach dzielenia 
na temat konferencji przygotowanej 
przez księdza dotyczącej Słowa Boże-
go. 
Każde spotkanie rozpoczyna się mo-
dlitwą do Ducha Świętego oraz modli-
twą uwielbienia. Jest to modlitwa 
płynąca prosto z serca, modlitwa 
spontaniczna. Na zakończenie chętni 
mówią świadectwa  o tym, jak Pan 
Bóg działa w ich życiu. Oddają w ten 
sposób chwałę Jezusowi. Będąc cza-
sem w rozpaczy, pogrążeni w wielkim 
bólu, chorzy, bardzo często potrzebu-
jemy usłyszeć jak Pan działa, jak poru-
sza serca, jak przychodzi z łaską 
uzdrowienia, z łaską uwolnienia. 
Członkowie naszej grupy modlitewnej 
rozważają codziennie Słowo Boże z 
książki „Żyć Ewangelią” – wydawnic-
two Misjonarzy Krwi Chrystusa. 
Od Wielkiego Postu 2014 roku rozpo-
częliśmy praktykowanie postu w na-
szej wspólnocie w intencjach poda-
nych przez Kościół oraz w osobistych 
intencjach. Natomiast od grudnia 
2015 roku w pierwszą sobotę miesią-
ca w ciszy adorujemy w salce przy 
kościele Najświętszy Sakrament, po-
wierzając Panu Bogu wszelkie nasze 
osobiste intencje, intencje naszej 
wspólnoty, a także intencje Kościoła. 
To osobiste spotkanie z Jezusem jest 
dostępne dla każdego, nie tylko dla 
członków wspólnoty. Dlatego wszyscy 
są mile widziani przed obliczem Pana. 
Każdego roku w miesiącu maju nasza 
wspólnota bierze udział w Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce na Jasną Górę dla 
wspólnot Odnowy Życia w Duchu 
Świętym z całego kraju. Dwa razy do 
roku uczestniczymy w Dniach Skupie-
nia, podczas których odkrywamy i 
poznajemy lepiej naszego Mistrza i 
Pana Jezusa Chrystusa, a także pogłę-
biamy wiedzę o różnych postaciach 
czy wydarzeniach z Pisma Świętego. 
Jest to również czas na wspólne świę-
towanie, ponieważ wspólnota jest 
naszą drugą rodziną.  
Podczas wakacji nasze spotkania mają 
inny charakter. W 2013 roku zaprosili-

naszą drugą rodziną.  
Podczas wakacji nasze spotkania mają 
inny charakter. W 2013 roku zaprosili-
śmy animatorkę Barbarę z kieleckiej 
Wspólnoty Odnowy Życia w Duchu 
Świętym św. Michała Archanioła, któ-
ra w trakcie 8 spotkań wakacyjnych 
wygłosiła konferencje na temat walki 
duchowej na podstawie książki ks. 
Jerzego Zielińskiego o tym samym 
tytule. W roku 2014 animatorzy przy-
bliżali całej wspólnocie temat okulty-
zmu, który jest bardzo niebezpieczny i 
coraz bardziej rozpowszechnia się po 
całym świecie, docierając również i do 
naszego miasta. W kolejne wakacje 
pochylaliśmy się nad dziesięcioma 
Bożymi przykazaniami, a już w tym 
roku w wakacje będziemy rozważać, 
jak wielką moc ma nasz język. Pod-
stawą rozważania będzie książka Ma-
rii Vadii „Twój język ma moc”. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcieliby usłyszeć i poznać, jak 
wielki wpływ na nasze życie i życie 
innych ludzi mają wypowiadane przez 
nas słowa. Jak wielkie znaczenie ma 
błogosławieństwo, a jak niebezpiecz-
ne jest przekleństwo. 
Do wspólnoty zaproszony jest każdy. 
Każdy, kto szuka Boga, każdy, kto Go 
bardzo potrzebuje, kto pragnie Go 
poznawać, kto pragnie Jego bliskości, 
Jego miłości, ale również każdy, kogo 
przyciskają problemy, kto sobie z nimi 
nie radzi, kto potrzebuje pomocy. 
Tutaj nikt nie jest oceniany, krytyko-
wany, ale każdy może czuć się jak u 
siebie. Ten czas poświęcony Jezusowi 
raz w tygodniu obfituje wieloma owo-
cami. Pan zsyła na każdego ogromne 
łaski i pozwala czuć się kochanym. I co 
ważne – to od Ciebie zależy kiedy 
przyłączysz się do Wspólnoty, od Cie-
bie zależy, czy z niej zrezygnujesz. 
Możesz również po prostu przyjść i 
spróbować, czy taki rodzaj modlitwy 
Ci odpowiada, czy w taki sposób 
chcesz chwalić Pana i Mu za wszystko 
dziękować. Tutaj odbywa się wszystko 
w wolności. 
Jesteśmy młodą, trzyletnią Wspólno-
tą, ale widzimy ogromne pragnienie 
Ducha Świętego wśród nas, potrzebę 
obecności Ducha Świętego oraz po-
trzebę wzywania Go i wołania do Nie-
go. 
Rada Wspólnoty „Droga na Syjon”   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matka Marii z Nazaretu i babka Jezusa 
Chrystusa, żona świętego Joachima; 
święta Kościoła katolickiego i prawo-
sławnego. Według starego podania 
święta Anna urodziła się w Judei. 
Otrzymała od swoich rodziców staranne 
wychowanie pogłębione przez służbę w 
Świątyni Jerozolimskiej. Swojego męża 
Joachima poślubiła, gdy miała 24 lata. 
Joachim i Anna uważali swoje małżeń-
stwo za związek święty, złączony przez 
Boga. Oboje zachowywali Prawo Boże i 
kroczyli drogą pobożności zgodnie i 
przykładnie. Swój majątek dzielili na 
trzy części: jedną ofiarowywali na 
utrzymanie świątyni, drugą na potrzeby 
ludzi biednych i pielgrzymów, trzecią 
pozostawiali dla siebie. Anna była wzo-
rem dla wszystkich małżonek. Choć 
razem z Joachimem byli szczęśliwym 
małżeństwem, zostali ciężko doświad-
czeni przez Pana Boga brakiem potom-
stwa. W ciągu 20 lat małżeństwa nie 
doczekali się ani synów, ani córek. W 
kulturze żydowskiej brak dziecka był 
uważany za hańbę i karę Bożą. Anna i 
Joachim dotkliwie odczuwali więc brak 
dziecka. W pokorze znosili tę niesławę, 
w modlitwie przed Bogiem wyjawiając 
swój smutek. Z upływem lat, choć mala-
ła nadzieja, gorętsze stawały się modli-
twa i prośba o potomstwo. Nie brako-
wało upokorzeń ze strony ludzi. Pewne-
go dnia Joachim udał się do Jerozolimy, 
aby złożyć ofiarę w świątyni. Kapłan 
pełniący służbę nie przyjął ofiary Joa-
chima, wytykając mu brak potomstwa: 
"Nie godzi się, byś ty jako pierwszy 
składał swe dary, jako że nie zrodziłeś 
potomka w Izraelu". Joachim zrozumiał, 
że bez potomstwa nie jest godny skła-
dania ofiary Bogu. Zasmucony, posta-
nowił nie wrócić do Anny. Opuścił dom, 
małżonkę i udał się na pustynię. W 
górach rozbił swój namiot i tam pościł 
40 dni i 40 nocy, oczekując, aby Bóg 
spojrzał na jego smutek. Anna, nie wie-
dząc, gdzie jest Joachim, opłakiwała 
swoje wdowieństwo. Jej smutek stał się 
jeszcze większy, kiedy służąca wytknęła 
Annie bezdzietność. W popołudniowej 
porze Anna udała się do ogrodu, by tam 
opłakiwać swoje życie. Kiedy podniosła 
oczy do nieba i zobaczyła gniazdo wró-
bli na drzewie laurowym, wypowiedzia-
ła błagalną modlitwę do Boga: "Panie, 
Boże wszechmogący, który obdarzyłeś 
potomstwem wszystkie stworzenia, 
zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, 
ptaki, i wszystko to cieszy się ze swego 
potomstwa, dlaczego mnie jedną odsu-
nąłeś od daru Twojej łaskawości? Ty 

potomstwa, dlaczego mnie jedną odsu-
nąłeś od daru Twojej łaskawości? Ty 
wiesz, Panie, że na początku małżeń-
stwa złożyłam ślub, iż jeżeli dasz mi 
syna lub córkę, ofiaruję je Tobie w 
Twym świętym przybytku". Wtedy uka-
zał sięanioł, który zapowiedział naro-
dzenie dziecka i powrót Joachima. W 
tym samym czasie Joachim również 
miał widzenia anioła, który pocieszył go, 
mówiąc: 
"Pan Bóg przyjął łaskawie twoją modli-
twę i jałmużnę, otrzymasz córeczkę i 
nadasz jej na imię Maryja; ta córeczka 
będzie od dzieciństwa Bogu oddana i 
pełna Ducha Świętego". Małżonkowie 
ogromnie ucieszyli się radosną nowiną. 
W 45 roku życia Anny, dnia 8 września, 
urodziła się dziewczynka, której zgodnie 
ze zwyczajem żydowskim w 15 dniu 
nadano imię. 80 dni po narodzeniu 
Maryi rodzice przynieśli ją do świątyni, 
aby złożyć przepisaną prawem ofiarę i 
spełnić ślubowanie. W wieku 14 lat 
Maryja została żoną Józefa. Według 
przekazów wkrótce zmarł Joachim.  

O życiu św. Krzysztofa brak pewnych 
wiadomości. Pewne jest, że żył na po-
czątku trzeciego wieku i że zmarł śmier-
cią męczeńską, ale reszta wiadomości 
oparta jest na przekazach ustnych i 
legendach.  Miał się urodzić w Kanaanie 
pod koniec II wieku w rodzinie pogań-
skiej. Legenda mówi, że rodzice dali mu 
na imię Reprobus, co miało znaczyć 
Odrażający. Był bardzo brzydki: olbrzy-
mi wzrost, potężne ciało i niekształtna 
głowa przypominająca głowę psa. Od-
znaczał się także ponadludzką siłą. Mo-
że dlatego postanowił zaciągnąć się na 
służbę u najpotężniejszego władcy. 
Najpierw zaciągnął się w władcy swojej 
krainy. Przekonał się jednak, że król 
bardzo boi się szatana, przyjął więc 
służbę u niego. Potem okazało się, że 
szatan boi się Chrystusa. To sprawiło, że 
zainteresował się Chrystusem, poznał 
Jego naukę i przyjął chrzest. Za pokutę 
postanowił osiedlić się na Jordanem i 
przenosić ludzi przez rzekę na swych 
potężnych ramionach.  Pewnej nocy 
usłyszał, że dziecko prosi o przeniesie-
nie na drugi brzeg. Wziął je na ramiona i 
zaczął nieść. Dziecko stawało się coraz 
cięższe, tak że w pewnym momencie 
Reprobusowi groziło utonięcie. Dotarł 
jednak do drugiego brzegu i spytał "Kim 
jesteś?". Usłyszał: "Jam jest Jezus, twój 
Zbawiciel. Dźwigając mnie, dźwigasz 
cały świat". Na pamiątkę tego zdarzenia 
Reprobus miał otrzymać greckie imię 
Christophoros, co oznacza "niosący 
Chrystusa". Legenda wspomina też, że 
Pan Jezus przywrócił Krzysztofowi nor-
malny wygląd. Dziś uważany jest za 
patrona kierowców, ruchu i komunikacji 
oraz wielu zawodów z nimi związanych . 
Zgodnie z dawnymi wierzeniami, kto 
spojrzy rankiem na wizerunek św.  

Anna zamieszkała 
zaś z córką i jej mę-
żem w Nazarecie, 
dożywszy 80 lat. W 
godzinie śmierci 
pożegnała się z 
najbliższymi, poleci-
ła Bogu swego du-
cha i zasnęła w Panu 
przy błogosławień-
stwie Jezusa i przy 
modlitwie Maryi i 
Józefa. Ciało jej 
pochowano blisko 
ciała Joachima w 
Dolinie Jozafata 

Krzysztofa, będzie 
bezpieczny aż do wie-
czora.  Dlatego daw-
niej malowano jego 
postać przy wejściach 
do kościołów, na basz-
tach miejskich, na 
feretronach i sztanda-
rach, także na wielu 
kamienicach przy 
ruchliwych ulicach - 
takie kamienice w 
średniowieczu nazy-
wano "Krzysztofora-
mi". 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 16 lipca Kościół obchodzi święto 
Matki Bożej z góry Karmel, znane także 
jako wspomnienie Matki Bożej Szka-
plerznej. Jest to święto patronalne 
sióstr i braci z zakonów karmelitańskich 
oraz wszystkich tych, którzy noszą szka-
plerz - niezwykłą "szatę Maryi", przeka-
zaną ludzkości przez Matkę Bożą w XIII 
w. za pośrednictwem ówczesnego ge-
nerała zakonu karmelitów św. Szymona 
Stocka.  
 Święto nazywane bywa także świętem 
Matki Bożej Szkaplerznej, bo tego dnia 
Kościół przekazuje obietnice, które 
Maryja dała wraz ze swoją niezwykłą 
szatą wszystkim, którzy będą się do Niej 
uciekali. Noszenie szkaplerza i prakty-
kowanie związanej z nim pobożności to 
jedna z najpopularniejszych form po-
bożności maryjnej w Kościele. Karmelici 
szacują, że w Polsce jest przynajmniej 
pół miliona czcicieli szkaplerza, ale 
prawdopodobnie jest ich więcej. Szka-
plerz ma wiele form. W pierwszej przy-
pomina wkładany przez głowę fartuch. 
Jeden płat materiału opada na plecy, a 
drugi na piersi. To oznacza również 
łaciński źródłosłów "szkaplerza": "sca-
pulae" to barki, ramiona, plecy. Taką 
szatę jako element habitu noszą dziś nie 
tylko karmelici, ale też inne zakony. 
Szkaplerz to również dwa połączone 
sznurkiem kawałeczki brązowego sukna 
noszone w ten sposób, że jeden jest na 
piersiach, drugi na plecach. Ostatnio 
wielką popularnością cieszy się szka-
plerz w formie medalika z wizerunkiem 
Matki Bożej Szkaplerznej. Z noszeniem 
szkaplerza związane są tzw. przywileje 
szkaplerzne, czyli łaski obiecane przez 
Matkę Bożą. Po pierwsze, gwarantuje 
on szczególną opiekę Najświętszej Ma-
ryi Panny w trudnych sytuacjach i nie-
bezpieczeństwach doczesnego życia, a 
po drugie - w znaku szkaplerza Maryja 
obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie 
od wiecznego potępienia. Karmelici 
podkreślają jednak, że szkaplerz nie ma 
charakteru magicznego "talizmanu", 
automatycznie chroniącego przed karą 
potępienia. Niezbędne jest świadome i 
poważne traktowanie uczestnictwa w 
rodzinie szkaplerznej, polegające 
zwłaszcza na staraniu o naśladowanie 
postawy Maryi, której noszący szkaplerz 
powierza się pod opiekę.                                                                                                             
Daleszycka świątynia znana jest jako 
Sanktuarium  Matki Bożej Daleszyckiej, 
zwanej Szkaplerzną. Kult Matki Bożej 
Daleszyckiej rozwinął się na terenie 
dawnej rozległej parafii od końca XVII 
w. Do dzisiaj mieszkańcy tych okolic 

Daleszyckiej rozwinął się na terenie 
dawnej rozległej parafii od końca XVII 
w. Do dzisiaj mieszkańcy tych okolic 
pielgrzymują do obrazu podziękować 
Matce Bożej za wstawiennictwo oraz 
prosić o potrzebne łaski. Przypuszczalną 
datą powstania tego dzieła malarskie-
go, zwanego także obrazem Matki Bo-
skiej Szkaplerznej jest II połowa XVII w. 
Najwięcej pielgrzymów przybywało 16 
lipca w święto Matki Boskiej Szkaplerz-
nej. Tak wiele razy Matka Boża dawała 
ludziom dowody swej matczynej troski i 
miłości. Przypominała o potrzebie na-
wrócenia i życia Ewangelią. Wskazywała 
jednocześnie konkretne środki pomocy. 
Ta Matczyna miłość i troska Maryi jest 
zaadresowana do każdego człowieka. Z 
ufnością więc, wpatrując się dziś w 
obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Dale-
szyc, wołajmy do Niej; Pomnij, o Naj-
świętsza Panno Maryjo, że nigdy nie 
słyszano, abyś opuściła tego, kto się do 
Ciebie ucieka. O Matko Słowa, racz nie 
gardzić słowami moimi, ale usłysz je 
łaskawie i wysłuchaj. 

27 czerwca 2016 roku minęła 
pierwsza rocznica śmierci Ks. Ka-
nonika Stanisława Wójtowicza- 
wikariusza naszej parafii  w latach 
60 –tych, bardzo związanego z tym 
środowiskiem, zwłaszcza z mło-
dzieżą. 
 Zmarł w  79 roku życia i 52 roku 
kapłaństwa . 

   Miłosierny Boże, spraw, aby 
Twój sługa, ks. Stanisław, którego 
w ziemskim życiu zaszczyciłeś 
świętym posłannictwem,  radował 
się wiecznie w niebieskiej chwale.    
 Wieczny Odpoczynek racz Mu dać 
Panie... 

Czy wiesz?...Jakiego pseu-
donimu literackiego uży-
wał Jan Paweł II? 
 
Andrzej Jawień. Jan Paweł II jako 
Andrzej Jawień debiutował w 
Dzwoneczku, dodatku krakow-
skiego tygodnika Dzwon Niedziel-
ny (w roku 1933 nr 37). Po uzyska-
niu święceń kapłańskich Karol 
Wojtyła kontynuował używanie 
pseudonimu, gdyż kardynał Sapie-
ha uznał, że księdzu nie przystoi 
pisać wierszy pod swoim nazwi-
skiem. Jako Andrzej Jawień opu-
blikował liczne poematy, a także 
dramaty ("Przed sklepem jubile-
ra"). 



 
 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 czerwca br.  w naszej parafii do Sakramentu  Bierzmowania przystąpiło 69 osób –uczennic i uczniów III klas 
Gimnazjum. Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam 
swojego Ducha Świętego – Ducha prawdy i miłości, Ducha odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Ducha 
obecności Chrystusa w świecie. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym 
czoła ochrzczonego  przez  biskupa i słowami: „Przyjmij  znamię daru  Ducha Świętego”.  Sakramentu  Bierz-
mowania udzielił ks. Biskup Marian  Florczyk.                          

 Kilka fotografii autorstwa  STUDIA „ KAMYK” 
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19 czerwca przeżywaliśmy na rynku w Daleszycach  kon-
cert uwielbienia pod hasłem: „Jego miłosierdzie nad 
wszystkim co stworzył”. Rozpoczęliśmy Mszą świętą  któ-
rej przewodniczył Ks. Franciszek Berak i Jan Paweł Kono-
brodzki z Tyńca. Podczas uwielbienia wystąpili: Serafinki, 
Tomasz Żółtko, Exodus15 i Siloe. Wspólnie spędzony czas 
stał się okazją do uwielbienia wszechogarniającej Miłości, 
jaką jest Jezus Chrystus, miłości, jaką On nam daje i jaką 
pragnie, abyśmy przyjęli. 

Ks. Sebastian Wideł – organizator koncertu – ser-
decznie dziękuje wszystkim sponsorom oraz osobom, 
które pomogły w organizacji tego przedsięwzięcia. 

Bóg zapłać. 


