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        To największy skarb kościoła. Z racji licznych uzdrowień i łask  został uznany 
za słynący łaskami.  Różne źródła podają przypuszczalny czas powstania obrazu na 
drugą połowę XVII wieku, inni wskazują że obraz pochodzi z XVI wieku. Namalo-
wany jest na desce, a reprezentuje szkołę  niemiecką. Wiele  "cudownych obra-
zów", które znamy z terenu naszej polskiej ziemi, pochodzi z kręgów malarstwa 
wschodniego, jest  do niego zbliżonych, a przyniesiono je  do Polski po wojnach, 
jakie prowadziliśmy w pierwszej połowie XVII stulecia, a było ich bardzo dużo. Na 
przełomie tylko 150 lat : w XVI w, do połowy do połowy XVII w—Polska uczest-
niczyła w ponad 150 bitwach, rozegranych w Mołdawii, Moskwie, Rosji, Szwecji, 
Danii, na Krymie, Austrii, Wołoszczyźnie, Siedmiogrodzie. Być może któreś z tych 
miejsc jest właściwym dla powstania naszego Cudownego Obrazu. 
      Oprócz oficjalnej nazwy zaakceptowanej przez władzę kościelną-  MATKA 
BOSKA SZKAPLERZNA -  obraz przez mieszkańców Daleszyc nazywany jest ob-

razem MATKI  BOSKIEJ DALESZYCKIEJ, a w związku  z funkcjonowaniem na 
terenie parafii  Bractwa Różańcowego, nazywano go Obrazem MATKI BOSKIEJ 
RÓŻAŃCOWEJ.  Obecna nazwa pojawiła się w XVIII stuleciu, gdy niezwykłą es-
tymą cieszył się szkaplerz. 
Na zasuwie tego obrazu  jest wizerunek św. Michała Archanioła, patrona kościoła.  

https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/image/image_gallery?uuid=905b2e2f-691a-4c80-8eba-b06248e162b6&groupId=10157&t=1372435538854
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W oparciu o zachowane zapisy inwentarzowe dotyczące  wyposażenia kościoła pw. Mi-

chała Archanioła w Daleszycach można postawić tezę : pierwotnie obraz Matki Boskiej 

znajdował się w południowej kaplicy noszącej wezwanie maryjne od XVII wieku. obraz 

NMP znalazł się w ołtarzu głównym, a wizerunek św. Michała trafił na jego 

"nadstawę" (w dni powszednie zasłania obraz cudowny NMP). 

                                        LITERATURA  O  OBRAZIE                    

     Dzieło dewocyjnego XVII-wiecznego pisarza krakowskiego Piotra Hiacynta Prusz-

cza : Morze Łaski Bożej, które Pan Bóg w Koronie Polskiej po różnych miejscach przy 

obrazach Chrystusa Pana i Matki jego przenajświętszej na serca ludzi pobożnych... wy-

lewa, Kraków 1662;                                                                                                             

W rozdziale O cudownych obrazach Przenajświętszej Panny Maryjej  jest  fragment doty-

czący naszego CUDOWEGO  OBRAZU :             
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W Daleszycach miasteczku Biskupa Krakowskiego , tejże diecezji, jest obraz Panny 

Maryi wielce wspaniały, śliczny, w kaplicy Różańca świętego , na którym są bogate 

wota i wiele innych mniejszych srebrnych zawieszonych od tych proszących  o dobroć 

wielką i łaski Bożej, w smutkach, dolegliwościach i w powietrzu, dziękujących  za to, 

co za  przyczyną Najświętszej Panny doznawali.. 

Hiacynt Pruszcz opublikował swoje dzieło w 1662 roku, więc w drugiej połowie XVII 

w. a przecież zgromadzenie informacji o cudownych obrazach wymagało czasu. Zatem 

możemy przypuszczać, że Obraz Matki Bożej Daleszyckiej jest nieco starszy, musiał 

powstać wcześniej. 

Transkrypcja  fragmentu Morza łaski Bożej: 

                  O cudownych obrazach Przenajświętszej Panny Maryjej 

 

Ukazawszy obrazy niektóre cudowne Chrystusa Pana w zacnej Koronie Polskiej, ile 

mogło przyjść do wiadomości mojej, gdyż o wszytkich wiedzieć niepodobna, przystępu-

ję także do pokazania obrazów Panny Przenaświętszej i Królowej Królestwa Polskie-

go, jako świadczy oczywisty świadek Albrycht Stanisław Radziwiłł, książę na Ołyce i 

Nieświeżu, w swym dyskursie O Pannie Naświętszej.  

Tak, był kapłan wielkiej pobożności imieniem Iulius Mancinellus Soc. Iesu, mąż nie 
mniejszej nauki jako i świątobliwości. Czasu jednego ten kapłan, miłością Ducha Świę-
tego rozpalony ku Naświętszej Pannie (gdyż z Nią często rozmawiał), pragnął i chciał 
Ją jakim nowym tytułem uczcić, jako drugi wielki Wojciech. Widziała Panna Naświęt-

sza jego pragnienie, na które tak mu odpowiedziała: "Zów mnie Królową Polską". Co 
że tak jest, szczęśliwymi zaprawdę jesteśmy i dobry prognostyk mamy, za co dziękujmy 
Panu Bogu i Matce Jego, Pannie Przenaświętszej. 

Przypomina tenże autor drugą historyją w ten sens: Znałem – mówi – kapłana jednego 
wielce pobożnego, Ordinis Minorum de observantia, którego Mszej świętej często słu-
chiwałem w Rzymie, patrem fratrem Bartholomeaum, prostaczka wielkiego, takiego, że 
namniej nie wiedział, co to jest Polska. Ten gdy Mszę świętą miał tego właśnie dnia, 
którego świętej pamięci król polski Zygmunt Trzeci z Rokoszany pod Guzowem bitwę 
miał, in memento, w rozmyślaniu przed podniesieniem Naświętszego Sakramentu 
krzyknął głosem po włosku tak: O Polonia, quant ne hai i patroni. Po polsku tak się ma 
rozumieć: "O Polsko, jak ty masz wiele obrońców". Spytany po Mszej świętej, dlaczego 
się tak głośno ozwał, odpowiedział posłuszeństwem związany, iż widział, a ono dekret  
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Bóg wydał na jakąś Polskę, aby zginęła i dopuścił, aby poddani wygrali przeciw królowi, 

zatym i państwo miało upaść. A oto Naświętsza Panna powstawszy padła na oblicze swo-

je przed majestatem Bożym, a zaJej powodem i patronowie polscy upadali, prosząc o od-

mianę dekretu i o łaskawszą sentencyję. Uczynił Pan Bóg, o co prosili. Podtenczas i tego 

dnia król bitwę wygrał, jako się z relacyjej prawdziwej doznało. Non in multitudine exer-

citus victoria belli, sed de caelo fortitudo est. Doznała tego nasza miła ojczyzna roku 

1621 podczas oktawy Różańca Świętego, gdy Osman krwie chrześcijańskiej chciwy wy-

warł się był ze wszytką potęgą na nię, ale Naświętsza Panna za modlitwą różańca święte-

go onego wniwecz zdeptawszy, starła. Zaprawdę godna czci wszelakiej patronka. 

Miało niegdy tę Pannę Królestwo Węgierskie za patronkę i oną się pieczętowało, onej wy-

obrażenie na monecie wyrażało, oną się we wszytkim szczyciło, ale gdy brzydka herezyja 

kalwińska i luterska ziemię tę obfitą i rozkoszną opanowała i czci Pannie Naświętszej 

uwłaczała, odstąpiła ich i do naszej się ojczyzny przeniosła. Mamy dobry znak z nowego 

obrazu tejże Panny Przenaświętszej, roku 1646 w święta Narodzenia Pańskiego który z 

Węgier jest przyniesiony i w Krakowie w kościele Wszytkich Świętych postawiony, który 

cudami słynie. Dobra wróżka i z tego, że sobie Matka Miłosierdzia na wielu miejscach w 

ojczyźnie naszej rezydencyją obrała, a szczególnie na Jasnej Górze Częstochowskiej, któ-

ry obraz Przenaświętszej Panny z Jeruzalem do Konstantynopola, a zaś do Rusi na Bełz 

przenaszał się. Czemu by się na tych tam miejscach nie został? Dlatego, iż Pan Bóg od 

tych tam miast i prowincyjej oblicze swe święte odwrócił, gdyż tam bałwochwalstwo, od-

szczepieństwo, przy tych zaś wszelaka wszeteczna rozpusta proporce swe rozpościera. 

Czemuż zaś dalej do Śląska, abo do Morawy nie dała się zaprowadzić? Bo i tam brzydka 

herezyja przeklętą wiarą swą, wszetecznością miejsca tamteczne (natenczas) zaraziła. 

Czemu i teraz świeżo, roku 1657 nie dostał się ten obraz Szwedom i miejsce tamteczne 

szwanku żadnego od niewiernych i heretyków nie odniosło,    ale samo nienaruszone, jako 

Panna, zostało? Dlatego, że ta Panna Przenaświętsza (sama w swym obrazie) chce przy 

swoich Polakach, przy tych, którzy najbardziej onę wychwalają i czczą, zostawać.  

Został tedy święty obraz w Polszcze na Jasnej Górze, na górze Syjon, Panu Boguu podo-

banej. Za co trzeba Jej czystym sercem służyć i Jej za obronę Polski dziękować, żeby 

snadź ta Panna, postać gniewu na się wziąwszy, nas (czego Boże zawaruj!) nie opuściła, 

ta, która jest wszytkiego dobrodziejstwa i miłosierdzia zdrojem, którą nie piórem i dowci-

pem ludzkim, ale i anielskim językiem wysławić trudno. Jednak mówię z Kazimierzem 

świętym: 

                                                        Quamvis sciam, 

                                                          quod Mariam  

                                                   nemo digne preadicet,  

 

                                                                Tamen vanus  

                                                                    et infanus 

                                                            est, qui eam reticet. 
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Przetoż za przyczyną Jej nigdy nieodmienną, przed majestatem Bożym nieustającą, każ-
demu Ją sercem i usty sławić, czcić i Jej służyć. A zwłaszcza przy Jej cudownych obra-
zach, na miejscach szczególnych, od najwyższych pasterzów Kościoła katolickiego apro-
bowanych i odpustami nadanych (co się niżej z opisanych miejsc ukaże i też autentykami 
potwierdzi), przy oddaniu solennych wotów abo ślubów, rzecz jest godna i słuszna.                                                      

(Źródło: Piotr Hiacynt Pruszcz, Morze Łaski Bożej, które Pan Bóg w Koronie Polskiej 

po różnych miejscach przy obrazach Chrystusa Pana i Matki jego przenajświętszej na 
serca ludzi pobożnych... wylewa, Kraków 1662. pochodzi z pracy magisterskiej Moniki 
Machnik, powstałej na seminarium Romana Mazurkiewicza (UP w Krakowie).  

 

Kolejne publikacje dotyczące Cudownego Obrazu z daleszyckiej świątyni: 

Rok 1891- Ks. SADOK BARĄCZ: 
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Kolejna z 1902 roku; 
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Warty uwagi  komentarz dla Ks. Wacława: 
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W pierwszej połowie XIX w. na terenie diecezji krakowsko- kieleckiej znajdowało się 

piętnaście wizerunków Matki Bożej słynących łaskami. Zachowana dokumentacja archi-

walna dowodzi, że cieszyły się one szczególną czcią. Z tej też racji należy je zaliczyć do 

sanktuariów maryjnych.                                           

W dwóch miejscowościach – Wiślicy i Piotrkowicach – przedmiotem kultu są figury Mat-

ki Bożej.  W pozostałych sanktuariach znajdują się obrazy maryjne. Osiem obrazów 

przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na lewym ręku; reprezentują one typ ikonogra-

ficzny Hodegetrii. W trzech sanktuariach: w Daleszycach, Książu Wielkim i Szczaworyżu 

obrazy należą do typu ikonograficznego Eleusa, ponieważ przedstawiają Matkę Bożą z 

Dzieciątkiem na prawym ręku i wyrażają naturalną miłość matki i dziecka.                                                     

Wszystkie te obrazy maryjne pochodzą z XVII w. i od tego czasu cieszą się szczególnym 

kultem.                                  

(W. Łydka (red.), Sanktuaria diecezji kieleckiej, Kielce 1990;)                                                                       
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  OPIS  CUDOWNEGO  OBRAZU  MATKI  BOŻEJ  DALESZYCKIEJ 

 

                Ta Ikona ukazuje Boże macierzyństwo Marii. Twarz Jej wydaje się być pokry-

ta smutkiem, delikatnym smutkiem. Matka wydaje się przeczuwać to, co czeka Syna, i 

dlatego przytula go mocno do swego serca. Syn trzyma Ją za szyję w geście miłości nie 

do opisania.                                                                                                                                  

”Nasza” ikona przypomina  Matkę Bo-

ską Włodzimierską znaną z wielu cu-

dów na ziemiach wschodnich. Na Rusi 

powstawały liczne  jej  powtórzenia, 

specjaliści doliczyli się ok. 230 wize-

runków Matki Bożej typu „Eleusa”.  

„Eleusa” z greckiego znaczy 

„miłosierdzie”- „pełna miłosierdzia”. 

Tego typu ikony były popularne w Bi-

zancjum od IX - X w. Matka Boża 

przedstawiona jest „do pasa”, głowa po-

chylona lekko ku Synowi. Na głowie Matki maforion, ( szal) spływający na ramiona. Na 

szalu gwiazdki symbolizujące dziewictwo.  Wizerunek typu „Eleusa” wyraża swoją tre-

ścią cierpiętniczy aspekt macierzyństwa. Zamyślone oblicze nie spogląda na widza ob-

serwującego ikonę, ale w bezkresne  tajemnice Bożych dróg, Syn natomiast wpatrzony 

jest w Matkę. Ważnym elementem tego typu ikon są bose  stopy Zbawiciela—symbol 

Jego fizycznej realności– chodził po ziemi pomiędzy ludźmi. Przytulone Dziecko pocie-

sza Matkę „Nie płacz po mnie Matko „…                                                                                 

Zwykle na obrazach , jeśli Święci trzymają kwiat—jest nim lilia, róża.. Na „naszym” 

obrazie Matka Boża w lewej dłoni trzyma kwiat czerwonej margaretki symbolizującej w 

tradycji chrześcijańskiej  cierpienie i śmierć Chrystusa oraz innych męczenników. W po-

tocznej mowie kwiatów  znaczy—jesteś najpiękniejsza.                                                              

 Tego typu ikony nazywane są często „bizantyjskimi „.Powstawały  w kręgu kultury 

bizantyńskiej, wyobrażające  postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub li-

turgiczno-symboliczne, charakterystyczne  dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich.   

Matka Boża na ruskiej ikonie ma zawsze zatroskany wyraz twarzy. Jej smutek ma  różne 

odcienie: żałości, zadumy, ale zawsze niesie mądrość i wewnętrzną siłę. Przepełniona 

jest matczynym błogosławieństwem.  Ikona przypomina dzieła Andrzeja Rublowa.      

Mistrzostwo jego sztuki polega przede wszystkim na harmonii, proporcji, rytmiczności 

linii i konturów, delikatnych czystych barwach. Jego twórczość, odzwierciedla duchowe, 

niebiańskie piękno. Cechą charakterystyczną jest malarskie opracowanie twarzy, wyrazi-

sty rysunek. Stylizacja szczegółów twarzy, surowość i ascetyzm oblicza nadają medyta-

cyjny nastrój wizerunku. Zastygłe nieruchomo ciało prezentuje pozę pełną pokory i po-

wagi. Te cechy pozwalają na rozpoznanie prac Rublowa oraz artystów wywodzących się 

z jego kręgu czy szkoły.  
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        Wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Daleszyckiej zaznaczył w specjalnym piśmie 

ks. Antoni Kozicki. O cudach i wysłuchanych w tym miejscu prośbach, otrzymywanych 

łaskach musiało być głośno, skoro biskup krakowski wydał dekret 5 lipca 1782 roku, w 

którym uznał, że obraz Matki Bożej Daleszyckiej jest wizerunkiem słynącym łaskami. 

„Nie możemy powstrzymać pióra od wyznania najpowinniejszego Przenajdostoniej-

szej Maryi Matce Zbawiciela i świata w tym kościele łaskami słynącej, uszanowania. 

Przeto rozpatrzywszy się w przeszło stu wotach, także w zawieszonych za łaski ode-

brane znakach, nadto słysząc w okolicy głosu ludu uwielbiające najlitościwszą dale-

szycką Maryę, obraz ten mocą sobie pozwoloną pro Gratiosa imagine deklaramus”. 

 Dziś nie ma w kościele aż tyle wotów. Zawieruchy wojenne znacznie zubożyły skarbiec z 

wotami.  

 

        Źródła archiwalne świadczą, że przy sanktuariach diecezji kieleckiej w pierwszej po-

łowie XIX w. znajdowało się łącznie ponad 400 maryjnych wotów. Ich liczba przy po-

szczególnych obrazach była zróżnicowana. 
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            Osobliwy rodzaj wotów stanowiły sukienki, które przymocowywano do                    
desek bądź płócien. Były one srebrne, posrebrzane, pozłacane, a czasem metalowe.     
Sukienki osłaniały praktycznie cały wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, pozostawia-
jąc widoczne tylko dłonie, stopy, twarze. Fundowano je staraniem księdza, parafian, z 
dobrowolnych składek lub za pieniądze konkretnego fundatora. Wszystkie obrazy posia-
dały sukienki, prawie wszystkie korony ( zarówno Matka Boża i Syn ), niektóre berła. 
Korony i berła były częścią zakładanej na obraz metalowej sukni. 

Spośród piętnastu omawianych sanktuariów w siedmiu były sukienki  wykonane w XVII 
w., w pięciu – w XVIII, a trzy wykonano w XIX w.  

       Dużą popularnością cieszyły się tabliczki, srebrne lub metalowe, z tekstem informu-
jącym o doznanej łasce. Były także wota zawierające wyobrażenia różnych części ciała, 
odzwierciedlające rodzaj chorób, na które cierpieli ofiarodawcy bądź z których zostali 
uleczeni (głowy, ręce, nogi, oczy).                                                                                                
Jako wyraz wdzięczności za doznaną łaskę ofiarowywano różne przedmioty: tace,         
kubki, krzyżyki, łańcuszki, perły itp. Ciekawą grupę wotów stanowiły wszelkiego rodza-
ju korale: długie, krótsze, z kamieni podłużnych, okrągłych, żłobionych, Znajdowały się 
one przy każdym niemal wizerunku.  

                   W minionych wiekach przed obliczem Daleszyckiej Matki Bożej modliły się 
i oddawały pod Jej opiekę rzesze wiernych, wypraszając potrzebne łaski. Obraz ocalał 
mimo zawieruch wojennych, pożarów, kiedy miasto niemal całkowicie spalono.                     
Duża popularność kultu Matki Bożej w Daleszycach w dawnych wiekach i obecnie, jest 
wynikiem m.in. wielkiej łaskawości Bożej, udzielanej tu przez wstawiennictwo Maryi.   

Bogate formy kultu maryjnego związane były z odpustami obchodzonymi w sanktua-

rium. Uroczystości odpustowe miały miejsce przede wszystkim w święta maryjne. Cie-

szyły się wielką popularnością, promieniowały kultem na bliższą i dalszą okolicę. Na 

odpusty maryjne przybywało do Daleszyc wielu pątników. 

 

        29 sierpnia 1680 roku z Przegalin na Podlasiu wyruszyła pielgrzymka na 45 ko-

niach. Organizatorem tej pielgrzymki był Litwin ze stron wileńskich pochodzący, a piel-
grzymka odbyła się pod hasłem „ Święta Droga”. Była pierwszą polską pielgrzymką kra-
joznawczą po Polsce. Miała na celu odwiedzenie świątyń w których znajdują się obrazy 
Matki Bożej, słynące cudami, złożenie im szczerego i głębokiego pokłonu.. Na trasie 
pielgrzymki znalazły się także Daleszyce. Pielgrzymka trwała do 30 września.  Już w 

dawnych czasach, szczególnie dramatycznych w historii Polski całe rodziny wybierały 
się do miejsc świętych, prosząc o opiekę i wstawiennictwo.                                                        
Sanktuarium było miejscem, gdzie wierni udawali się z ufnością, oddając się w opiekę 
Matki Bożej. Przychodzono do cudownego obrazu, aby prosić Maryję o orędownictwo 
we wszystkich ważnych sprawach życiowych.  
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                         ŚWIADECTWA  OTRZYMANYCH  ŁASK 

Przykładem niech będą kronikarskie zapiski Józefa Klimka ur. 1849 roku w Sierakowie pa-

rafia Bieliny.                                                                                                                                        

 Proboszcz bielińskiego kościoła ks. Walenty Penkalski zauważył wyjątkowe zdolności 

Józefa, nauczył go pisać i czytać. Józef poznał dziewczynę – Franciszkę Guzierowicz, 

chciał ją poślubić, Jego ojciec Jakub, człowiek bardzo apodyktyczny nie chciał wyrazić na 

to zgody, wolał swojego syna wydziedziczyć.  Józef zapisał w swoim pamiętniku:                  

 „ W Daleszyckim parafialnym kościele w głównym jego ołtarzu znajduje się piękny ob-

raz Najświętszej Boga Rodzicielki z Cudownym Synem Na Jej ręku Jezusem. Obraz ten bar-

dzo kocham, miłuję i czczę tak jak moja matka, ojciec, dziadowie i pradziadowie, którzy we 

wszystkich dolegliwościach i utrapieniach życia do niego się udawali z prośbą o pociechę i 

wspomożenie. Nie widząc znikąd ratunku udałem się i ja do Najświętszej Matki z błaganiem 

o swoje uspokojenie, bo boleść srogo mnie zrujnowała. Nie śmiałem już marzyć o swojej 

ukochanej, wiedziałem jak ją pchali, niby tatarzy w jasyr, do Bielin, aby tam głosić zapowie-

dzi. W kościele boleść mnie nie opuszczała. Gdy dzwony kościelne zabrzmiały serce moje 

jęknęło boleśnie, zdawało mi się, że jestem na pogrzebie swojej ukochanej. Głos organów i 

śpiew pogrążyły mnie jeszcze bardziej, nie rozumiałem nawet, co ksiądz głosił na kazalnicy, 

wzdychałem i wzdychałem. Po wyjściu z kościoła ludzie łączyli się w gromadki i gawędzili. 

Nie zatrzymałem się przy nikim, nie żaliłem się, wiedziałem, że szydzono by z mojej boleści. 

Nie powróciłem do domu. Na Niwie miałem swój baraczek i tam ległem na posłaniu.” 

(Zapiski pamiętnikarskie udostępnione przez rodzinę – prawnuka Józefa Klimka. ) 

Z akt kościoła w Bielinach wynika, że w 1869 roku ks. Penkalski pobłogosławił małżeń-
stwo Józefa Klimka z Franciszką Guzierowicz.  Józef przyszedł  do cudownego obrazu, aby 

prosić Maryję o orędownictwo w  ważnej dla niego  sprawie  życiowej i został wysłuchany. 

                  Największym skarbem kościoła jest obraz Matki Bożej z XVII, który w 1782 r., 

z racji licznych uzdrowień i łask, które do dziś odnotowuje kronika parafialna, został uzna-

ny za słynący łaskami. Zapisano tam historię pewnej siostry sercanki, która będąc małym 

dzieckiem ciężko zachorowała. Ofiarowana przez swoją matkę opiece Matki Bożej Dale-

szyckiej, cudownie wyzdrowiała.  

                                   

      Inne przykłady otrzymanych łask spisane i poświadczone przez parafian, przechowywa-

ne w parafialnym archiwum:  

    W 1978 roku moja córka, matka dwojga dzieci miała na prawej piersi dużego guza. Była 

operowana w kieleckim szpitalu. Po roku okazało się, że guz się odnowił. Chirurg zaordyno-

wał kolejną operację. W gorącej modlitwie polecaliśmy córkę opiece Matki Boskiej Dale-

szyckiej, nie zgodziliśmy się na kolejną operację. Córka wyzdrowiała, guz zniknął, cieszy się 

dotąd dobrym zdrowiem ( 1995 r.) 
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       W 1945 roku, w czasie frontu, razem z dwiema córkami 6-cioletnią i roczną  uciekłam 

jak inni mieszkańcy Daleszyc przed atakami Niemców. I tam dosięgnęła nas bomba: odła-

mek ranił moje córki. To były bardzo poważne urazy; młodsza  córka była ranna w łopatkę, 

w kieleckim szpitalu nie było leków, jedyna nadzieja była w Daleszyckiej Matce. Pomogła! 

Córki wyzdrowiały! 

                                 

              W 1944 roku, 16 sierpnia  zostałem schwytany przez Niemców i zamknięty z inny-

mi mieszkańcami w piwnicach dworskich w Górnie. Przeczuwałem jaki może być koniec. 

Modliłem się gorąco do naszej Matki Bożej. 17 sierpnia wypuszczono nas na krótko z piw-

nicy. Postanowiłem uciec, myślałem, że zaryzykuję, bo i tak grozi mi śmierć. Kiedy odkryli 

moją ucieczkę zaczęli strzelać. Najpierw były to pojedyncze strzały, potem było ich znacz-

nie więcej. Pociski ryły ziemię przede mną , a ja uciekałem w stronę wsi Bęczków. Na polu 

było ustawionych ok. 200 mendli zżętego żyta, schowałem się w drugi blisko mnie. Zaczął 

się pościg na 6 koniach i 2 motorach. Modliłem się o ocalenie od      śmierci, a wrogowie 

przewracali kolejne mendle. Oszczędzili tylko cztery mendle, w jednym z nich byłem scho-

wany. Zostałem cudownie ocalony, ocaliła mnie Matka Boża Daleszycka, okryła mnie swo-

im płaszczem.                   ( Henryk K.) 

                                    

           Mój syn ur. w 1944 roku zachorował. Stwierdzono gruźlicę kości kolanowej, groziła 

mu amputacja nogi. Leczono go w 1951r.   w Kielcach i w Istebnej. Założony na długi czas 

gips nie przyniósł efektów, nie było nadziei na wyleczenie.  Nie zgadzaliśmy się na amputa-

cję. Modliliśmy się i prosiliśmy o pomoc Matkę Bożą Daleszycką. Wbrew orzeczeniom le-

karzy choroba ustępowała, syn miał zdrową nogę. Syn od dziecka związany był z kościo-

łem, był ministrantem i często mówił, że zostanie kapłanem. Rzeczywiście – mając 15 lat 

wstąpił do franciszkańskiego zakonu, został kapłanem.  

                                         

                   Był 1945 rok. Szłam os Słopca do Daleszyc, do matki. Prowadziłam ze sobą 
owcę. Byłam na ul Zielonej kiedy „dopadło” mnie kilku żołnierzy, chyba kałmuckich, 
chcieli mnie wciągnąć do pustego domu, pewnie byłabym zgwałcona, a nawet zamordowa-
na. Klęknęłam, zaczęłam płakać, wzywałam na ratunek Matkę Boską Daleszycką, w ręce 
miałam różaniec, który odmawiałam zawsze w czasie drogi. Nagle doszedł żołnierz mówią-
cy po polsku, zapytał mnie, co tu robię. Tłumaczyłam, że szukałam zaginionej owcy. Żoł-
nierz odpędził napastujących, a mnie polecił wrócić do Słopca .Cudowne ocalenie z tego 
napadu zawdzięczam Matce Bożej Daleszyckiej.  
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         W 1943 roku mieszkaliśmy w Daleszycach. Mój szwagier Antoni  został aresztowany i 

zabrany przez żandarmerię niemiecką  na posterunek w Bielinach. Siostra miała małe 

dziecko i była w kolejnej ciąży. Należało się spodziewać najgorszego. Nazajutrz – w nie-

dzielę- poprosiłem ówczesnego proboszcza , ks. Dalaka, aby odprawił błagalną Mszę św. 

do Matki Bożej Daleszyckiej w intencji szwagra. Modliłem się gorąco i miałem już w czasie 

Mszy przeczucie, że Antoni wróci szczęśliwie do domu. Jeszcze tego samego dnia szwagier 

wrócił do Daleszyc. Z ciekawości zapytałem, o której go zwolnili. Odpowiedział, że około 

12 – tak, jak przeczuwałem, wtedy odprawiano Mszę św. Żaden z pozostałych aresztowa-

nych mieszkańców nie wrócił do domu, zostali wywiezieni na roboty do Niemiec, a niektó-

rzy rozstrzelani. To, że Antoni powrócił zdrowy przypisywaliśmy wszyscy Matce Bożej Da-

leszyckiej.  

 

                                  Mój mąż Tadeusz w 1946 roku został aresztowany przez Urząd Bez-

pieczeństwa jako członek NSZ. Przesłuchiwania były okrutne; bicie, głodzenie. Modlił się 

gorąco do Matki Bożej Daleszyckiej o pomoc. Wierzył, że kolejny raz ją otrzyma. W 1944 

roku został wywieziony do przymusowej pracy w Niemczech, ale w okolicach Częstochowy 

próbował uciec. Za karę wywieziono go do Dachau. Nie było na co liczyć. Jedyną nadzieją 

była modlitwa i opieka Matki Bożej Daleszyckiej. Ta opieka okazała się zbawienną – wrócił 

w 1945 roku do domu, do rodziny. 

                                      

           Miałam 41 lat, byłam zaledwie 3 tygodnie po porodzie, kiedy zachorowałam na za-

palenie wyrostka robaczkowego.  Wyrostek pękł, ja byłam nieprzytomna, w kieleckim szpi-

talu nie dawali większych nadziei na wyleczenie. Cała rodzina spodziewała się najgorsze-

go, wszyscy modlili się gorąco o pomoc, jedynej pomocy można się było spodziewać od 

Matki Bożej Daleszyckiej, która nigdy nie opuszczała potrzebujących. Moje dzieci miały 

zostać sierotami.   W 1955 roku medycyna nie była na zbyt wysokim poziomie. Ale mnie wy-

leczyła miłość naszej Daleszyckiej Matki, nie pozwoliła, aby dzieci zostały sierotami.  

                                      

     Siostra męża – Czesława – od dzieciństwa była niepełnosprawna ,zdeformowany kręgo-

słup, potężny garb, a potem jeszcze paraliż. Wyrok lekarzy był straszny : nigdy nie będzie 

chodzić, będzie przykuta do łóżka. Od dziecka cierpiała i prosiła Matkę Bożą Daleszycką, 

aby mogła iść do kościoła. Pokonanie drogi do kościoła nie było możliwe. Nadszedł czas, 

kiedy paraliż się nieco cofnął, Czesława nauczyła się poruszać przy pomocy kul – po 22 la-

tach mogła być chociaż trochę samodzielna, nawet wykonywać lekkie prace. Nie szpitale, 

nie lekarze, ale wiara i usilne prośby kierowane do Matki Bożej Daleszyckiej dokonały cu-

du. 
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 Moja najmłodsza wnuczka,  zdaniem lekarzy ,  według  przewidywań lekarzy, na podsta-

wie badań  miała urodzić się jako dziecko mocno upośledzone. Istniało zagrożenie  życia  

bowiem z badań wynikało, że córka ( matka dziecka) ma utajoną różyczkę.  Choroba  mo-

gła uszkodzić płód, nawet spowodować śmierć dziecka.  Lekarze przygotowywali nas na 

najgorsze, a my  w całej rodzinie modliliśmy się gorąco do Matki Bożej Daleszyckiej.               

To Jej   matczynej opiece powierzyliśmy  los nienarodzonego dzieciątka.  Nadszedł czas 

rozwiązania  i urodziła się śliczna, zdrowa dziewczynka. Rozwijała się prawidłowo, jest 

mądrą, zdolną dziewczyną, obecnie jest rycerką Maryi Niepokalanej. Jesteśmy szczęśliwi i 

wdzięczni Bogu i Maryi Daleszyckiej za wstawiennictwo za naszym maleństwem. To była 

dla nas namacalna łaska za którą codziennie dziękujemy. 

 

 

    Kiedy w sąsiednie  Górno nie  było parafią i przynależało do Daleszyc  w większości do-

mów były kopie Cudownego Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej.  Były czczone nadal nawet 

po utworzeniu własnej parafii w Górnie.  Nadeszły okropne czasy II wojny , Niemcy graso-

wali wszędzie, w Górnie także. Często ludzie zmuszeni byli uciekać do lasu aby chronić ży-

cie.  Wiele rodzin będących w posiadaniu Cudownego Obrazu zabierało go ze sobą jako 

ochronną tarczę.  Pewnego dnia  znowu trzeba było uciekać. Babcia, która  otaczała Mat-

kę Bożą Daleszycką  zapomniała o obrazie. Sześcioletnia wnuczka szybko zdecydowała się 

po niego wrócić. Kiedy wybiegła z domu trzymając pod pachą obraz jakaś zabłąkana kula 

świsnęła koło ucha, a potem okazało się, że w rękaw  swetra ( po stronie gdzie niosła ob-

raz)  jest postrzępiony, kula przeszła obok rączki dziecka.  Cudowny Obraz Matki Bożej 

Daleszyckiej okazał się wspaniałą tarczą ochronną. 
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             To świadectwa otrzymanych łask spisane już po wojnie. Niestety wcześniejsze 

spisane świadectwa nie zachowały się z powodu wojennej zawieruchy. W dawniejszych 

czasach niewielu mieszkańców potrafiło pisać, jedynym świadectwem były dziękczynne 

wota, ale i ich wróg nie oszczędził.                        

Osobliwy rodzaj wotów stanowiły sukienki, które przymocowywano do desek bądź płó-

cien. Były one srebrne, posrebrzane, pozłacane, a czasem metalowe. Sukienki osłaniały 

praktycznie cały wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, pozostawiając widoczne tylko 

dłonie, stopy, twarze. Fundowano je staraniem księdza, parafian, z dobrowolnych składek 

lub za pieniądze konkretnego fundatora. Spośród piętnastu  sanktuariów w siedmiu były 

sukienki wykonane w XVII w., w pięciu – w XVIII, a trzy wykonano w XIX w. Te ostat-

nie były umieszczone na obrazie po kradzieży lub zniszczeniu wcześniejszych sukienek. 

Dużą popularnością cieszyły się tabliczki, srebrne lub metalowe.  Znajdowały się one przy 

każdym niemal wizerunku. Ofiarodawcami wotów  byli ludzie pochodzący z różnych 

warstw społecznych. Wśród dobrodziejów odnotowani są ludzie majętni, pochodzenia 

szlacheckiego, przeważały jednak zdecydowanie osoby pochodzące z ludu. Staje się to 

zrozumiałe, bowiem na terenie diecezji kielecko-krakowskiej w pierwszej połowie XIX w. 

dominowały wsie i małe miasteczka, których ludność .utrzymywała się głównie z uprawy 

ziemi i niewiele różniła się pod względem statusu społecznego od ludności wiejskiej.  

                            ZACHOWANE  PAMIĄTKI 

                  Pamiątką przechowywaną w daleszyckich domach  jest obrazek Matki Bożej 
Daleszyckiej. Obrazek wydany w 1909 roku przez Ks. Czerkiewicza z okazji odnowienia 
ołtarza i obrazu łaskami słynącego. Przetrwał zawieruchy wojenne, nawet straszną pożo-
gę, która nawiedziła Daleszyce w czasie II wojny. Zabierany był  jak relikwia przez  ro-
dziny uciekające do lasu, szukające bezpiecznego miejsca schronienia przed okupantem. 
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Wielu parafian przechowuje pamiątkę kolędową z 1955 roku – obrazek Matki Boskiej Da-
leszyckiej. Jest to jednocześnie pamiątka 50-lecia życia ks. Dziekana Bolesława Rusaka, 
25-lecia Jego pracy kapłańskiej, 10-lecia duszpasterstwa w Daleszycach. 
           Wprawdzie na pamiątkowych obrazkach z 1909 i 1955 roku Dzieciątko i Matka Bo-

ża ma korony i berło, które Matka boża trzyma w ręce , ale to srebrna sukienka nałożona na  

obraz.  Do niedawna obraz był przykryty piękną, unikatową srebrną suknią. Jednak ze 

względu na pojawiającą się rosę, suknię zdjęto i przechowywana jest w gablocie zawieszo-

nej w prezbiterium.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Przejawem żywotności kultu maryjnego ogniskującego się wokół sanktuariów były wota 
składane przez wiernych przy wizerunkach Matki Bożej jako wyraz wdzięczności za do-
znane łaski. Wota najczęściej były wykonywane ze srebra, rzadziej ze złota, a mniej za-

możni składali wota woskowe. 
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  Nie brakowało  pątników, którzy wiedzieli od swoich przodków, że Matka Boża Daleszyc-

ka udziela łask proszącym o nie na tym miejscu, nawet z daleka  przybywali do Daleszyc i 

tu u stóp Jej ołtarza składali swe bóle i cierpienia, a wzmocnieni na duchu, z pociechą wra-

cali do domu. 

     Świadectwa źródłowe zgodne są w tym, że sanktuaria maryjne dostarczały pątnikom głę-
bokich przeżyć religijnych.                                                                                                                              

Alojzy Fridrich w swej pracy o cudownych obrazach maryjnych zamieszcza zapisy następu-
jącej treści: „nie brak i pątników, którzy wiedząc od dziadów i pradziadów, że Matka Boża 
udziela łask proszącym o nie na tym miejscu, z daleka często przybywają i tu u stóp Jej ołta-
rza składają swe bóle i cierpienia, a wzmocnieni na duchu, z pociechą w sercu wracają do 
domu”; „za naszych czasów lud okoliczny żywi gorące nabożeństwo do  obrazu Najśw. Bo-
garodzicy, bo też i w naszych czasach Matka Najśw. nie skąpi łask ”; „jak dawniej, tak i 
dzisiaj spieszy tu lud okoliczny, jakby do tronu łask, szukać u Matki Najśw. pomocy i pocie-
chy w ciężkich chwilach tego życia”. Do obrazów – jak pisał Fridrich – „nie tylko w dni uro-
czyste, ale i powszednie garną się tu do stóp Maryi doznając w chorobach, cierpieniach i 
goryczach tego życia zdrowia, siły i pociechy” . Opisy podobnych przeżyć religijnych zwią-

zanych z sanktuariami maryjnymi można mnożyć. Jeśli nawet w takich opisach zawarta jest 
tendencja do wyrażania zbyt idealnego wzorca przeżyć, wskazują one jednak na ogólny kli-
mat religijny ogniskujący się wokół cudownych wizerunków Matki Bożej. 

                   „O dwie mile od Kielc leży prastare miasteczko Daleszyce. Pamięta to mia-

steczko czasy Kazimierza Wielkiego, a pierwotny kościół wzniesiony  ręką Błogosławionego 

Iwona Odrowąża nie przetrwał do naszych czasów, bo na początku XVII wieku wzniesiono 

na jego miejscu nową, obszerniejszą świątynię, która stała do 1906 roku. W tej świątyni 

znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej, który od kilku już wieków słynął i słynie niezli-

czonymi łaskami. Gdy w ostatnich czasach stary kościół okazał się zbyt szczupłym dla 9 cio-

tysięcznej parafii postanowiono na jego miejscu wznieść obszerniejszą i okazalszą świąty-

nię. Staraniem nieodżałowanej pamięci ks. Infułata Franciszka Brudzyńskiego – admini-

stratora diecezji kieleckiej, proboszcza parafii Daleszyce, oraz jego wikariuszów, a szcze-

gólniej ks. A. Wenikajtisa wzniosłe to dzieło pomyślnym zostało uwieńczone skutkiem. „    

             W dziele ks. Nawarry (;” Monografia kościołów w diecezji kieleckiej” Warszawa , 1912 r.) 

jest ciekawy fragment dotyczący ponownego  „wprowadzenia” do świątyni Cudownego 

Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej po zakończonej rozbudowie kościoła : 

„24 października 1906 roku zapisał się głęboko w sercach daleszyckich parafian. W tym 
dniu odbyło się poświęcenie nowego (gruntownie przebudowanego) kościoła i wprowadze-
nie cudownego obrazu Matki Boskiej. Na tę niezwykłą uroczystość przybyło kilkunastu ka-
płanów i wielka, bardzo liczna liczba pobożnego ludu z całej okolicy. Nabożeństwo rozpo-
częło się o godzinie 10-tej rano. Najpierw ks. Kanonik Oraczewski dopełnił ceremonii po-
święcenia kościoła, poczem wszyscy ludzie udali się procesjonalnie na plebanię, gdzie znaj-
dował się cudowny obraz Matki Boskiej. Stąd wyruszyła uroczysta i wspaniała procesja na 
całe miasto. Obraz nieśli najpierw kapłani, później przedstawiciele miejscowej inteligencji, 
następnie obywatele i obywatelki miasta, młodzież miejska, włościanie, włościanki i dziew-
częta wiejskie. Serce rosło z radości patrząc na ten wspaniały i rozrzewniający pochód. Ze 
wszystkich piersi płynęła pieśń urocza:                                                   
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Maryjo, Maryjo, tak wołają dzieci                                                                                            
Maryjo, Maryjo, niech nasz głos doleci…,                                                                                
a orkiestra wtórowała tym pieniom radosnym.  Gdy obraz wniesiono do kościoła i umiesz-
czono w Wielkim Ołtarzu wszedł na ambonę ks. Antoni Wenikajtis i w pięknych, bardzo po-
ruszających słowach powitał Matuchnę Bożą w nowym kościele i przedstawił parafianom 
wzniosłość tej uroczystości. 

 

       Ksiądz  Bolesław Rusak w 1945 roku został mianowany na proboszcza parafii dale-

szyckiej, gdzie kilka lat wcześniej był wikariuszem.                                                                    

To dzięki Proboszczowi uratowano  od całkowitego zniszczenia  CUDOWNY OBRAZ 

MATKI  BOŻEJ  DALESZYCKIEJ.   Nie wiemy obecnie, kiedy na obraz założono  srebr-

ną suknię, ale znamy historię renowacji obrazu z 1948 roku.  Nie znamy powodu  oddania  

obrazu do renowacji w Krakowie, być może  zaniepokoiła  Proboszcza  pęknięta deska li-

powa, na której obraz jest namalowany. 

Twarz, szyja, ręka Madonny  pokazuje widoczne pęknięcia. Części obrazu przysłonięte  

srebrną sukienką zakrywały  resztę zniszczeń.  
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          Ks. Rusak  zwrócił się w 1948 roku do Kurii Diecezji  Kieleckiej o pozwolenie na 

odnowienie obrazu Matki Bożej  przez konserwatorów krakowskich w pracowni na Wa-

welu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Protokół  

Z konserwacji Cudownego Obrazu Matki  Boskiej z Daleszyc 

Stan przed konserwacją: Po rozpakowaniu Obrazu okazało się, że deska jest pęknięta na 

dwie części i każda część inaczej zdeformowana, drzewo zniszczone w dużym procencie 

przez kołatka. Srebrna sukienka, korony i części srebrnego tła przybite licznymi i mocno 

zniszczonymi rdzą gwoździami. Na twarzach i rękach Madonny i Pana Jezusa liczne od-

pryski farby z częścią gruntu, jak również widoczne liczne zniszczenia na dole, gdzie za 

krótka srebrna blacha nie zasłaniała dołu obrazu.   Po sfotografowaniu obraz położono 

na plecy i z największymi ostrożnościami zdjęto srebrne blachy, gdyż powstające nowe 

wzdęcia na twarzach i rękach wskazywały, że proces zsychania się deski trwa w dalszym 

ciągu i przy nieostrożnej manipulacji wzdęcia mogły się skruszyć. 

Malatura pod blachami okazała się w dużym procencie nie istniejąca, jak i lewy rękaw 

Matki Boskiej, środek sukienki Dzieciątka Jezusa , liczne odpryski w innych miejscach, 

zwłaszcza na dole obrazu, również zniszczone złocone tło, prawy narożnik i inne miejsca 

gdzie nigdzie uszkodzone. Cała farba pokryta była pleśnią, co wskazywało, że obraz uległ 

zawilgoceniu, a klej w gruncie zbutwieniu. Charakterystyczne dzielenie się gruntu na 

warstwy jak we francuskim ciastku i wielka kruchość wskazywały, że zawilgocenie było 

długotrwałe. Ze względu na powstające nowe wzdęcia na całej powierzchni, postanowio-

no obserwować proces zsychania się deski. Na razie rozpylono tylko środek przeciw ple-

śniowy i przykryto tekturą i osłonięto przed kurzem i okaleczeniem. Po upływie kilku mie-

sięcy – przez ten czas wzdęcia wydatnie się wzmogły – przystąpiono do zabezpieczenia 

bąbli enkaustyką. 
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Przeprowadzono następujące zabiegi konserwatorskie: 

Wzdęcia zostały zalane enkaustą , następnie przez powiercone otwory wprowadzono en-

kaust strzykawką  i zaprasowywano.  

Po przeprowadzeniu zabiegów utwierdzających malatury wraz z podłożem do deski obraz 

poddano nowej obserwacji. Po upływie około 3 miesięcy w miejscach  zasłoniętych daw-

niej blachą , tam gdzie wilgoć się stale gromadziła, nastąpiły nowe wzdęcia, które zostały 

zabezpieczone  i po miesiącu, gdy nie zaszły żadne widoczne zmiany, obraz sklejono, wy-

prostowano, do połowy grubości deski zheblowano , zatruto, zaimpregnowano przed wil-

gocią, zakitowano bardzo liczne kanały po kołatku ( miejscami drewno było gąbczaste), 

dla zabezpieczenia deski przed poceniem się, sparkietowano.  Po miesięcznej obserwacji 

pokazały się drobne wzdęcia, przeważnie wzdłuż sklejania deski, które zabezpieczono i po 

jakimś czasie przystąpiono do oczyszczenia malatury,  usuwania przemalówek na czole, 

oku, ustach i całej szyi Madonny, jak również prawej rączce Dzieciątka. Następnie 

wszystkie miejsca, gdzie brakowało malatury wraz z podłożem, ze względu na osłabienie i 

gąbczastość deski nie wypełniono kitem kredowym, który mógłby pękać, ale kitem enkau-

stycznym, kolorowym, z dopasowaniem koloru do każdego miejsca malatury. Uszkodzenia  

na rzeźbionym tle uzupełniono enkaustą koloru pulzentu.  Brakujące złocenia  uzupełnio-

no prawdziwym złotem płatkowym. Następnie po zawerniksowaniu werniksem półmato-

wym wykończono retusze techniką lazerunków żywiczo – olejnych. Naprawki złota prze-

tarto i dopatynowano do całości. Złotą lamówkę na szacie Matki Bożej jak i gwiazdki uzu-

pełniono prawdziwym złotem w proszku. 

       Rama okuta żelazem, która dawniej dwustronnymi felcami ściśle opasowała obraz, 

nie pozwalając na ruchy słojów drewna, co powodowało pęknięcie deski, została przero-

biona w ten sposób, że tylni felc wycięto, i obecnie obraz jest swobodnie włożony, utwier-

dzony alpakowymi blaszkami przykręconymi do ramy, a tylko przyciskającymi obraz do 

felcu. Usunięto również zbędne okucia żelazne na ramie. Rama została zaimpregnowana 

ze wszystkich stron i zapoliturowana. 

 Pan konserwator Pieńkowski zmontowanie wszystkich części srebrnych w jedną całość,           

dodał blachę u dołu , połączył je nitami  i dał obramowanie mosiężne usztywniające od 

spodu konstrukcję ze srebrnych listew. Cały ten pokrowiec srebrny został umocowany na 

śrubach do ramy obrazu i może być w razie potrzeby odjęty. Dla uchronienia malatury od 

skaleczenia blachą dane są krążki filcowe przymocowane do spodniej strony blachy, które 

nie pozwalają na zetknięcie się blachy z  obrazem, potrzebne to jest również do lepszej 

cyrkulacji powietrza.  Konserwacja obrazu trwająca rok czasu ukończona została 15 

kwietnia 1949 roku. Obraz Matki Boskiej Daleszyckiej ze względu na kruchość stoczo-

nego przez kołatka drewna jak i osłabionego bardzo podłoża kredowego przez dawniej-

sze procesy gnilne, należy mieć w specjalnej  pieczy, nie narażać go na zawilgocenie ani 

wysuszenie, zwłaszcza gwałtowne skoki zmiany wilgotności nie są wskazane.  

                          Kraków 10 maja 1949 roku                                                                           

    Rudolf  Kozłowski 
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Po zdjęciu sukni obraz  prezentował się tak: 
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                                               Po zakończonych pracach konserwatorskich Obraz wrócił do parafii. 

Wierni zadbali o godne powitanie  Ukochanej Matki, która w tej świątyni  „mieszkała” 

kilka wieków.  Uroczysta Msza św. była odprawiona na cmentarzu przykościelnym, zbu-

dowano specjalny ołtarz obok plebanii, aby umożliwić wszystkim wiernym  uczestnictwo  

w nabożeństwie. 
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W  2016 roku proboszcz parafii -  Ks. Tadeusz Cudzik  zdecydował się na podjęcie  prac 

związanych z  renowacją  ołtarza głównego, a tym samym  odnowienia  Cudownego Ob-

razu .Ołtarz Kościoła w Daleszycach, powstał w lokalnym świętokrzyskim warsztacie 

pod koniec XIX wieku. Trójkondygnacyjny, drewniany, polichromowany, złocony oraz 

srebrzony. W centralnej części ołtarzu umieszczony jest obraz Matki Boskiej Szkaplerz-

nej z XVI wieku w srebrnej sukni z koronami i berłem. 5 VII 1782 r. uznany został za 

słynący łaskami. Na zasuwie tego obrazu przedstawiony jest wizerunek św. Michała Ar-

chanioła, patrona kościoła. Dzięki ofiarności parafian udało się rozpocząć prace.                                            

  Renowacji ołtarza podjął się miejscowy zakład konserwatorski  FURMANEK  

RENOVAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Była okazja obejrzenia obrazu z bliska. Widać na nim ślady zniszczenia farby. 
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       Tak  prezentuje się odnowiony  obraz i jego górna część dotychczas nieczytelna. 

                          CHWAŁA  LIBANU  OZDOBA   KARMELU 

                        Obok wstęgi z napisem umieszczone są szkaplerze.  
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                      DZWONY  ŚWIADECTWEM  KULTU 

Świadectwem kultu, jakim otaczana jest w parafii Matka Boża Daleszycka są m.in.. Dzwo-

ny kościelne. Synod warmiński z 1610 roku ustanowił, aby dzwony były przed użyciem 

poświęcone. Kościoły  mogły mieć po jednym dzwonie, średniej wielkości, do zwoływania 

na modlitwę. Dzwonić mógł tylko „sługa kościelny, a żony swojej w żadnym razie w za-

stępstwie do tego używać nie może, pod karą usunięcia od obowiązku”. Dzwony w tym 

kościele od wieków były ważnym elementem. Zatrudniano nawet dzwonników. Uposaże-

nie dzwonników było różne. Podstawowym dochodem był udział w składanych przez para-

fian ofiarach z okazji pokropków  i dzwonienia. Jeśli w parafii nie było rektora, miał  

dzwonnik siłą rzeczy podzwonne wyższe. Otrzymywali  także dzwonnicy pewną opłatę od 

plebanów. W Daleszycach pobierał dzwonnik od plebana 4 zł rocznie (rektor szkoły brał 

tam 10 zł) . Dzwonnik w Daleszycach zajmował mieszkanie  przy parafii.                                                  

Istnieje zarówno wśród duszpasterzy jak i wiernych przeświadczenie, że parafia jest tak 

długo niekompletna, a sama świątynia jakby niewykończona, dopóki nie posiada własnych 

dzwonów. Dzwony są więc po to, by uzewnętrzniać nasze umiłowanie nie tylko Boga, ale 

także do świętych. Z dostępnych dokumentów (z 1888 r) wynika, że w daleszyckim ko-

ściele były dwa dzwony z 1540 i 1675 roku. Był jeszcze trzeci  mały dzwon  rozbity, który 

proboszcz ks. Ciechanowski kazał „przelać” w białogońskiej odlewni. Dwa duże dzwony 

parafianie przekazali na potrzeby narodowe w okresie powstania listopadowego w 1830 r. 

Dzięki staraniom proboszcza ks. Mariana Rykowskiego  ufundowano kolejne trzy dzwony:  

„JAN’ , „MARIA” , „JÓZEF”.  Dokumenty z parafialnego archiwum podają, że w 1823 

roku w dzwonnicy były zawieszone 2 duże dzwony i 2 mniejsze. Były jeszcze 2 małe 

dzwony, jeden zawieszony w kopule, razem było 6 dzwonów. W przechowalni znajdował 

się jeszcze jeden dzwon zabrany po pożarze z kościoła pw. Św. Ducha w Daleszycach. 

           Swoisty urok stanowiło wprowadzanie dzwonów w ruch wahadłowy przy pomocy 

lin, za które chwytało zazwyczaj kilku ministrantów, a im spieszyli z pomocą, jeśli tylko 

zachodziła potrzeba, dorośli mężczyźni. Wszystko to należy już do przeszłości. Dzwony są 

obecnie poruszane mechanizmami elektrycznymi,                                                                                

Gdy traciliśmy niepodległość, to najeźdźcy zbierali z polskich kościołów dzwony po to, by 

je przetopić na śmiercionośne armaty. Niemożność usłyszenia głosu dzwonów przed nie-

dzielną Mszą św. w czasach mrocznej niewoli potęgowała przygnębienie i ból.  Walka o 

ocalenie dzwonów była często traktowana jako część zmagań w obronie Ojczyzny i świętej 

wiary ojców. Dzwony stawały się swoistą świętością narodową. Ich wydobywanie z ukry-

cia po odzyskaniu niepodległości, ich pierwsze odgłosy po ponownym zawieszeniu na wie-

żach kościelnych lub w przykościelnych dzwonnicach wyrażały radość ludzi cieszących się 

z odzyskanej wolności.  

    Odpowiednie napisy odlane razem z dzwonem na jego zewnętrznej powierzchni utrwa-

lają także w pamięci lokalnej wspólnoty pobożny gest .  Jeden z obecnie zawieszonych w 

dzwonnicy dzwonów :    Dzwon „MARIA” – 1954 r. Napisy: Tobie Matko Szkaplerzna 

dzwon ten chwałę głosi, o łaski i opiekę parafia daleszycka prosi”. Na uczczenie Roku 

Maryjnego staraniem proboszcza ks. dziekana Bolesława Rusaka zostałem przelany”   
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           Na dzwonie wizerunek Matki Bożej Daleszyckiej.         
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                  BRACTWA  I  STOWARZYSZENIA  RELIGIJNE 

 

             Szczególny rozkwit Daleszyc miał miejsce od drugiej połowy XVI wieku - od tego 
czasu na terenie lokacyjnego miasta pojawiły się nowe instytucje pobożne, które pozostawa-
ły w duchu reform soboru trydenckiego. Jednym z takich było Bractwo Różańcowe. Brac-
two  powstawało z inicjatywy bardzo wpływowych ludzi, którzy zgromadziwszy się w kom-
panii, otrzymywali zwykle z rąk biskupa odpowiednie potwierdzenia i przywileje, a nadto 
własne miejsce w kościele z ołtarzem. Przy nim sprawowana była Najświętsza Ofiara, zaś 
Bracia dbali o wosk, świece i wino niezbędne do posługi przy ołtarzu. Zwykle mieli również 
w swoich obowiązkach śpiewanie tzw. oficjum NMP, w której rozpamiętywano życie Marii 
Matki Bożej oraz Jej rodziny. - Dlatego też często bywało, iż oprócz Bractwa Różańcowego 
funkcjonowało w tym samym kościele Bractwo św. Anny, babki Jezusa. O kult maryjny 
dbało powołane w XVII w. Daleszycach Bractwo Różańca Świętego, a w XVIII w. – Brac-
two Szkaplerzne. Prałat B. Obuchowicz zanotował w 1911 r. w księdze Bractwa Szkaplerza 
rok 1575 jako datę powstania Bractwa Różańcowego. W roku  1915, po znalezieniu wyraź-
nego dokumentu podał rok 1626 jako pewną datę zaprowadzenia bractwa. Bractwo Różań-
cowe w XVII i XVIII w. posiadało szeroko zakrojoną strukturę organizacyjną. Niemal każdy 
parafianin poczytywał  sobie za święty obowiązek zapisać się do Bractwa Różańcowego, a 
niezależnie od tego należeć do Kółka Różańcowego. Przedłużeniem  działalności Bractwa 
Różańcowego stała się  prowadzona praca Stowarzyszenia Żywego Różańca, które skupiało 
w swoich różach głównie niewiasty.                                                                                                                                           
  Szczególnie licznie na fali kontreformacji powstawały bractwa maryjne, których 
aktywność w czasach nowożytnych kształtowała nowe formy kultu. Bractwa te powstawały 
niekiedy w związku z aktualnymi wydarzeniami politycznymi, np. zwycięstwo Jana III So-
bieskiego pod Wiedniem w 1683 miało być impulsem w rozwoju bractwa Imienia Maryi 
303. Wspólną cechą kilkudziesięciu typów bractw w w. XVII i XVIII była aktywność odpu-
stowa,  

                           Z bractw o charakterze ściśle kościelnym najliczniej występowało po parafiach, 

oczywiście  miejskich, Bractwo Matki Boskiej, nazywane u nas pospolicie Bractwem Lite-
rackim , ponieważ zapisywali się doń w zasadzie ludzie piśmienni, umiejący modlić się z 
książki. Głównym celem tego bractwa był czynny udział w służbie bożej w tym m niej wię-
cej zakresie co szkoły parafialnej. Miało ono obowiązek śpiewać podczas Mszy w święta 
uroczyste, zwłaszcza Matki Boskiej. Drugą zaszczytną funkcją Bractw a Literackiego było 

towarzyszenie kapłanowi, gdy szedł z Najświętszym  Sakramentem do chorego. 

     Praca duszpasterska księży pracujących w parafii nie ograniczała się tylko do nabo-

żeństw, często angażowali się w działalność podnoszącą kulturę i oświatę , poziom życia 

mieszkańców. Takim przykładem może być utworzenie przy kościele Bractwa Literackie-

go. Pełniło ono funkcję podtrzymującą poziom kultury mieszkańców, ale przede wszystkim 

wzmacniało kult Matki Bożej Szkaplerznej. Jednym z głównych celów Bractwa było szerze-

nie kultu Matki Bożej poprzez m.in. uczestnictwo w niedziele i święta w uroczystej Mszy 

wotywnej o Bogurodzicy oraz śpiewanie po łacinie Godzinek ku czci Panny Maryi. Bractwo 

posiadało statut określający zakres działania, odzwierciedlający ówczesne dążenia ludzi, po-

dawały regułę życia religijnego i społecznego. Zasadniczym obowiązkiem członków Brac-

twa była obecność na mszach św. w niedzielę i święta, śpiewanych na melodię gregoriańską. 

Zaniedbywanie obecności czy śpiewania było odpowiednio karane.  Członkowie Bractwa 

Literatów mogli zyskiwać odpusty zupełne: 
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- w samo święto Zwiastowania NMP, które było największym świętem bractwa, 

 i odpusty cząstkowe: na każde święto NMP siedem lat odpustu i tyleż quadregan, 
 

 
Ciekawą modlitwą odmawianą często, a niekiedy i codziennie, była „Koronka literacka 
czyli siedem tajemnic w jednej tajemnicy Zwiastowania Maryi przez Archanioła Gabriela 
razem zawartych”.                                                                                                                             

Wykaz bractw w sanktuariach diecezji kielecko krakowskiej w pierwszej połowie  XIX w: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  Wprawdzie  w dokumentach nie określona jest dokładna data założenia brac-

twa, ale analizując okres zakładania bractw w Diecezji Kieleckiej  przyjąć można, że Da-

leszyckie Bractwo  Szkaplerzne zawiązano w połowie XVII wieku. Było jednym z  bractw 

maryjnych istniejących mających na celu ożywienie i upowszechnienie kultu Matki Bożej. 
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Szczególny kult Matki Bożej Różańcowej oraz umiłowanie modlitwy różańcowej przetrwa-
ły w parafii daleszyckiej do naszych czasów. Starą i piękną tradycją, wspólne odmawianie 
modlitwy różańcowej w kościele, przed mszą św. Również powszechnym zwyczajem było 

kiedyś i jest nadal pielęgnowanie modlitwy różańcowej w poszczególnych rodzinach, a tak-
że odmawianie jej w czasie spotkań Kółka Różańcowego.  W  30 Różach Różańcowych w 
parafii Daleszyce zrzeszonych jest ogółem 548  członków  modlących się codziennie w in-
tencjach Kościoła wyznaczanych przez Ojca Świętego. Wszyscy członkowie Róż Różańco-
wych wpisani są do Księgi Żywego Różańca.                                                      

             Inną formą  stowarzyszenia  religijno – społecznego przy daleszyckim kościele była 

Sodalicja Mariańska.                                                                                                                                       
Sodalicja Mariańska (Kongregacja Mariańska, łac. Congregatio Mariana) – katolickie 
stowarzyszenie świeckich, którego celem było łączenie życia chrześcijańskiego ze studiami. 
Sodalicja powstała w środowisku studentów Rzymu. Jej inicjatorem był Jan Leunis SJ.                                          
Sodalicje zawieszone zostały w czasie zaborów. Ich odrodzenie nastąpiło na początku XX 

w. i następnie - w dwudziestoleciu międzywojennym. Związane było przede wszystkim 
z działalnością paulinów na Jasnej Górze. Kolejny kryzys nastąpił po II wojnie światowej, 
kiedy to w 1949 r. sodalicje zostały rozwiązane, podobnie jak wszystkie inne stowarzysze-
nia religijne w Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Sodalicja przy parafii Św. Michała Archanioła w Daleszycach ( ok. 1930 r.)                                                                                      

   W pierwszym rzędzie:  ks. Proboszcz Marian Rykowski  i wikariusz  ks. Bolesław Rusak. 
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7 października 2017 roku wierni z całej Polski i zagranicy gromadzili się w kościołach 
stacyjnych rozlokowanych jak najbliższej granic naszej ojczyzny. Po wspólnej Eucharystii 
i Adoracji Najświętszego Sakramentu, wierni udawali się na wyznaczone odcinki polskiej 

granicy, by tam zmówić całą modlitwę Różańcową, upraszając dar pokoju dla Polski, jej 
sąsiadów, ale też własnych miast, wiosek i rodzin. Połowa modlitwy różańcowej odma-
wiana była w kierunku Polski, a druga połowa w kierunku państwa, sąsiadującego z naszą 
ojczyzną. W parafii Kacwin, gdzie byli obecni wierni z Daleszyc  modliło się około 1300 
osób, byli to pielgrzymi z Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Tarnowskiej, a jedynymi 

reprezentantami Diecezji Kieleckiej byli pielgrzymi z Daleszyc oraz wierni z parafii kie-
leckich, którzy pielgrzymowali razem z nami. 

   Wierni z parafii daleszyckiej  od wieków licznie uczestniczyli w nabożeństwach, w mo-
dlitwach. Przykład z 1930 roku ( Gazeta Tygodniowa nr 15 ) :                                                             
” Między dniem 10-tym i 18 -tym maja b. r. odbyły się w daleszyckiej  parafii pierwsze od 
niepamiętnych czasów misje. Prowadzili je trzej Ojcowie Redemptoryści z Krakowa. Na 
spotkanie ich wyruszyła z kościoła uroczysta procesja z ks. Kan. Rykowskim na czele. W 
kościele przed ołtarzem ks._ Proboszcz w imieniu swoim i parafian powitał przybyłych Oj-
ców, oddając im na czas misji dusze i serca swych parafian, po czym jeden z Misjonarzy 
wygłosił przepiękne pierwsze kazanie. Przez wszystkie dni misji Ojcowie Misjonarze-
głosili żarliwe nauki, a lud wierny nie tylko z naszej parafii, ale i z sąsiednich tak licznie 
się gromadził, że dosyć obszerne mury kościoła Daleszyckiego nie mogły go pomieścić. 
Dlatego nauki byty wygłaszane często poza murami kościoła . Prócz nauk wspólnych dla 
wszystkich były też nauki stanowe dla ojców, matek, młodzieńców i panien. Do Stołu Pań-
skiego przystąpiło kilkanaście tysięcy ludzi.” 

(Gazeta Tygodniowa” z 12 września 1937 roku nr 37 donosiła): 

 

Z ŻYCIA PARAFII DALESZYCKIEJ 

 Osada ta, ongiś miasto, leży w stronach świętokrzyskich. Okolica malownicza, 

widoki wspaniałe, powietrze zdrowe, tylko gleba uboga. Dużo tu biedy, ale za to lud 

pobożny, solidarny, oddany wierze i Kościołowi. Dowodem tego trzy parafie: Kraj-

no, Skorzeszyce i Górno, jakie w krótkim czasie powstały z parafii daleszyckiej. Ile 

ochoty i ofiarności wykazali ci biedni, ale gorący duchem ludzie nowopowstałych 

parafii przy budowie wspaniałych świątyń – w zdumienie wprawia. Bóg im tego nie 

zapomni, co dla  Jego chwały zdziałali, 

Dumą parafii daleszyckiej to starożytny z XIII wieku kościół, gruntownie rozbudo-

wany w 1912 roku. Pozostałość zabytkową stanowi fronton z wieżami obronnymi. 

Najdroższym zaś klejnotem parafii i całej okolicy, to cudowny obraz Matki Boskiej. 

Kochają Daleszynie swoją Matuchnę Niebieską, to też i Ona otacza ich swoją opie-

ką, błogosławi i darzy łaskami, czego dowodem liczne wota zdobiące Jej obraz. Ze-

wnętrznym wyrazem miłości i czci dla Matki Boskiej Daleskiej, to wyjątkowa gorli-

wość w nabożeństwie różańcowym. Niemal każdy parafianin poczytuje sobie za 

święty obowiązek zapisać się do Bractwa Różańcowego, a niezależnie od tego nale-

żeć do Kółka Różańcowego. Tak jest i w sąsiednich parafiach, zwłaszcza powstałych 

z parafii daleszyckiej. To też mając na uwadze Najdostojniejszy Administrator Die-

cezji Ks. Bp. Fr. Sonik upatrzył Daleszyce jako punkt, gdzie należałoby urządzić re-

gionalny Kongres Różańcowy. 
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Z radością przyjęli ten projekt Księża Proboszczowie dekanatu daleskiego, jak i wierni 

ustalając termin Kongresu w Daleszycach na dzień 28 i 29 września br. 

Komitet Wykonawczy Kongresu pod przewodnictwem Przew. Dyrektora od spraw różańco-

wych Ks. Kan. St. Wiśniewskiego przystąpił już do prac nad zrealizowaniem tego wspania-

łego dzieła ku czci Najświętszej Maryi, a zbawiennemu pożytkowi dusz. 

 

(„Gazeta Tygodniowa” z 10 października 1937 roku nr 41,) donosiła: 

                  KONGRES  RÓŻAŃCOWYCH  W  DALESZYCACH 

Zgodnie z zapowiedzią w Daleszycach odbył się wspaniały Kongres mariański przy udziale 

około 10 tysięcy osób i 40 księży. Na Kongres przybyło wiele kompanij ze swymi duszpaste-

rzami na czele, nawet z bardzo odległych stron Kielecczyzny. 

W dniu 28 września r. b., zgodnie z hasłem Kongresu odrodzenia rodzin przez Różaniec i 

walki z komunizmem, wygłosili referaty do poszczególnych stanów: O. Marian Wiśniewski, 

ks. Kan. Pałczyński, ks. Dyr. Rydzy i  ks. Prał. Marchewka. Wieczorem przy wspaniale 

urządzonym ołtarzu na placu kościelnym odprawiono Różaniec, po czym odbyła się impo-

nująca procesja mariańska ze świecami,  a w świątyni wygłosił kazanie dyrektor diecezjal-

ny, ks. Kan. dr Wiśniewski. Przez cała noc trwała adoracja, a kapłani spowiadali przyby-

łych do północy.  

W dniu 29 września o godzinie 7-ej rano na Mszy Św. wierni przystąpili do wspólnej Komu-

nii Św. Ks. Prał. Marchewka wygłosił do nich kazanie na temat „Różańcowy, a Euchary-

stia”. O godz. 9 –tej odprawiono Mszę Św. dla młodzieży. Słowo Boże głosił O. Marian Wi-

śniewski. O godz. 10 –tej minut 30 przybył z Kielc J .E. Ks. Biskup Administrator F. Sonik, 

którego uroczyście powitała wielotysięczna rzesza wiernych.  

O godz. 11-tej zostały odprawione dwie Sumy – jedna pontyfikalna w kościele przez   J. E. 

Ks. Biskupa Sonika, a druga na placu przed kościołem przez ks. Kan. Jezierskiego. Po Su-

mie, pomimo mżącego gęsto deszczu, wyruszyła na rynek wspaniała procesja do 5 ołtarzy 

różańcowych, prowadzona przez J. E. Ks. Biskupa, gdzie kapłani w ornatach odśpiewali 

Ewangelie różańcowe, a chóry z Daleszyc i Łeszczyn wykonały pienia ku czci Matki Boskiej 

Różańcowej. Lud śpiewał podczas procesji różaniec, w wolnych zaś chwilach orkiestra 

Szkoły Organistowskiej z Kielc odegrała pieśni ku czci Matki Boskiej. Przy ostatnim ołtarzu 

J. E. Ks. Biskup wygłosił serdeczne przemówienie, po którym wierni odśpiewali „Skład 

Apostolski” i  „Pod Twoją obronę…”po czym ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa Naj-

świętszym Sakramentem. Uroczystym TE DEUM na nieszporach zakończono te piękne, a 

niezapomniane chwile kongresowe. 

Kongres wysłał wyrazy hołdu synowskiego dla Ojca Św. i Księdza Nuncjusza                        

w Warszawie. W uroczystościach kongresowych brał udział oficjalnie przedstawiciel staro-

sty kieleckiego. Duszą Kongresu był ks. Kan. Dziekan Mikołaj Łapot,  a niestrudzonym wy-

konawcą ks. Wicedziekan W. Kozłowski ze Skorzeszyc, dzielnymi pomocnikami księża deka-

nalni. Wiele też przyczynili się parafianie daleszyccy, którzy w rozmaitych sekcjach wykaza-

li dużo zrozumienia i życzliwości dla spraw Kongresu.     
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                                    KAPLICZKI 

 

               W krajobraz parafii wpisało się wiele kapliczek. Upamiętniają zdarzenia tragicz-

ne, ale też i radosne, ważne dla społecznej świadomości lokalnych wspólnot. Wyrastają z 

religijnej tradycji, są świadectwem pobożności i narodowej tożsamości Polaków. Szczegól-

ną czcią otaczana była od wielu lat Matka Boża.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Przy schodach wiodących do daleszyckiego kościoła znajduje się kapliczka Mat-
ki Bożej. Historia tej kapliczki jest przykładem kultu jakim otaczana jest od wieków Matka 
Boża. 
Około 1912 roku zamożny gospodarz z Dankowa – Maciej Stępień ufundował figurę.   
Maciej Stępień- syn  Pawła i Marianny urodził się w 1865 roku w Skorzeszycach. W 1886 
roku poślubił w Cisowie Barbarę Bochnacką. Małżonkowie osiedli w Dankowie, gdzie 
prowadzili duże gospodarstwo przynoszące pokaźne zyski. Byli pracowici, gospodarni, ale 
także oszczędni.   
Wysokiej jakości zboże chętnie zakupywali daleszyccy Żydzi płacąc złotą bądź srebrną 
walutą.  W czasie jednej z transakcji sprzedano zboże wraz z ukrytą w nim bogatą zawarto-
ścią – zgromadzonymi złotymi i srebrnymi monetami.  Żydzi znaleźli ukryty skarb i zwró-
cili właścicielowi. Maciej Stępień był człowiekiem głębokiej wiary, wielokrotnie wspierał 
daleszycką świątynię. Tym razem zainwestował odzyskane dobra w dziękczynną figurkę 
zostawiając swoim potomkom pamiątkę na długi czas.  Potomkowie Macieja i Barbary 
Stępniów to m.in. Franciszka Pietrzyk (z d. Kwiatek) - wnuczka z Daleszyc  
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i Adam Stępień z Dankowa – prawnuczek.      
   Ponad stuletnia kapliczka wymagała renowacji.  Proboszcz  ks. T. Cudzik spowodował, 
że renowacja została rozpoczęta. To dość kosztowna inwestycja, ale wszystkie prace spon-
sorował wspomniany wcześniej prawnuczek fundatora kapliczki – p. Adam Stępień. W to 
przedsięwzięcie zaangażowało się grono parafian,  figura jest zadaszona i oświetlona . 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                    W 1913 r. wystawiona została  na rynku figura Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej.  Figura popularnie nazywana jest przez mieszkańców  ”figurką”.    Fundatorem 
figurki był M. Łukawski, co dokumentuje wyryty na kamieniu napis.  Dlaczego na figurce 
na daleszyckim Rynku umieszczono taką datę? W 1913 roku w Polsce i w wielu miejscach 
na świecie upamiętniano 1600 rocznicę ważnego  wydarzenia. Budowano kościoły , kapli-
ce, wybijano medale pamiątkowe… W Daleszycach ustawiono figurę Matki Bożej,  pro-
boszczem daleszyckiej parafii w tym czasie był ks. Bogumił Czerkiewicz.                                                      
Edykt mediolański cesarza Konstantyna Wielkiego z 313 roku to fakt ze wszech miar prze-
łomowy – niewiele znajdzie sobie równych w całych dziejach ludzkości, w historii zaś Ko-
ścioła śmiało można go lokować na drugim miejscu po zesłaniu Ducha Świętego. 
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Po Mszy Św. i błogosławieństwie żołnierze kieleckich oddziałów AK  powędrowali  na po-
moc walczącej Warszawie. Do dziś miejsce to jest dla mieszkańców   Miejscem Pamięci 
Narodowej, gdzie składany jest hołd  walczącym o wolność Ojczyzny.                                                           
O tej historycznej chwili przypomina tablica na kapliczce. 
     W tym samym miejscu mieszkańcy Daleszyc  i okolicznych wsi zebrali się  w maju 
1935 roku, kiedy zmarł Marszałek Józef Piłsudski. 9 lat wcześniej witano Wielkiego Wo-
dza na  Rynku kiedy wizytował obóz legionistów W Niwkach.                                                                    
 

      W 2018 roku kapliczka na Rynku została odnowiona, a figura Matki Bożej otrzymała 
wieniec z gwiazd. 
 

Przez prawie wiek kapliczka była świadkiem wielu ważnych    wy-

darzeń, które miały miejsce w Daleszycach. Jednym z nich była 

uroczysta Msza  Św.  odprawiona  11.08.44   przez  ks. Kpt. Henry-

ka Peszko –  kapelana 4 pułku P. Leg. AK, w której uczestniczyło 

ok. 1000 żołnierzy. Daleszyce były już opustoszałe, ludność znala-

zła schronienie w lasach i okolicznych wsiach, ale na ten moment 

rynek wypełniony był tłumem. Tu odbył się akt uroczystej przysię-

gi partyzanckiej, tu po raz pierwszy od wybuchu wojny zabrzmiał 

Mazurek Dąbrowskiego.                                                   
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Mieszkańcy ul. 3 Maja w Daleszycach przyzwyczaili się do sąsiedztwa kapliczki z Matką 

Bożą zawieszonej na drzewie kasztanowca. Kiedy drewniana, wiekowa kapliczka była 

mocno zniszczona, postanowili własnymi siłami i funduszami ją odnowić. W naszej para-

fii nie brakuje pięknych kapliczek i krzyży, które  nasi pradziadowie postawili, aby w ten 

sposób oddać część Chrystusowi i Matce Jego Maryi. Mieszkańcy naszej parafii pamięta-

ją dawne wieczorne majowe modlitewne spotkania przy kapliczkach., potocznie nazywa-

ne majówkami.. Tu nie liczyły się głosy, ani zdolności wokalne. śpiewał każdy niezależ-

nie od wieku, płci i umiejętności. Troska o istniejące kapliczki, przykład starszego pokole-

nia. 

                    
 
             Daleszycki rynek w latach 2010 -2012 był gruntownie rewitalizowany. Uroczyste 
otwarcie  Rynku miało miejsce w ostatni weekend września - w  niedzielę 30 września 
2012 roku . W ważnych dla Daleszyc wydarzeniach  odprawiane są Msze Św. u stóp Mat-
ki Bożej na Rynku. Wmurowana została w specjalnej krypcie kapsuła z aktem erekcyjnym 
gdzie oprócz informacji historycznych  zawarta była wiadomość :                                        
W obecności władz samorządowych, radnych Rady Miejskiej, projektantów , wykonawców 
robót i znamienitych gości  wmurowany zostaje AKT  EREKCYJNY  pod płytą granitową  
na Rynku  w Daleszycach, gdzie od października 2010 roku do dnia dzisiejszego trwały 
prace przy rewitalizacji. Odnowiona została przez Zakład Kamieniarski Krzysztofa Fur-
manka z Daleszyc zabytkowa kapliczka Matki Boskiej. 
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Uroczysta Msza Św. w czasie otwarcia Rynku. Nabożeństwo odprawiał Ks. Kanonik Fran-

ciszek Berak i ks. Peter z parafii  z zaprzyjaźnionych czeskich Dalesic. 

 

      W sierpniu 2009 gościliśmy samorządowców z Czech, zwiedzili naszą gminę i Świę-
ty Krzyż .                                                                                                              
  Po Mszy Św. w tutejszym kościele   ks. Proboszcz Kanonik Franciszek Berak   przeka-

zał na ręce czeskich samorządowców  kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Daleszyc-

kiej , która wcześniej  pielgrzymowała po domach naszej parafii . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia Cudownego Obrazu była darem dla parafii Św. Piotra i Pawła w  Dalesicach. 
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                        Uroczystość przyjęcia  kopii obrazu przez  czeską  parafię 
 
 
  W 2010 roku parafianie odwiedzili czeskich przyjaciół. Wśród odwiedzających był ks. 
Proboszcz i Burmistrz Daleszyc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Daleszycka Matka Boża w czeskim kościele.                                                                                    
   Proboszcz F. Berak i burmistrz Daleszyc W. Furmanek 
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   Owocem współpracy między parafiami jest wzorem polskich Daleszyc ustawieniona na 

tamtejszym rynku w 2018 roku figury Matki Bożej. To forma rozszerzania Kultu Maryjne-

go w bardziej ateistycznych Czechach. 
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             16 lipca przypada w liturgii Kościoła wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Góry Karmel. W parafii jest to dzień  odpustu, 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 ludziom dowody swej matczynej troski i miłości. 
Przypominała o potrzebie nawrócenia i życia Ewangelią. Ta Matczyna miłość i troska 
Maryi jest zaadresowana do każdego człowieka. Z ufnością więc, wpatrując się dziś w 
obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Daleszyc, wołajmy do Niej: Pomnij, o Najświętsza 
Panno Maryjo, 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 grzesz-
nik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je ła-
skawie i wysłuchaj. Amen. 
 
 
18 maja 1974 roku parafię Dale-

szyce nawiedziła kopia obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Było to niesamowite wydarzenie, 

ulice przepięknie udekorowane, 

tłumy ludzi na kościelnym wzgó-

rzu, gdzie ustawiony był ołtarz z 

Cudownym Obrazem  i odprawia-

na była msza św.   W uroczystości 

brali czynny udział dorośli i dzieci 

– wszystkie pokolenia parafian. 

  W 2007 roku kolejny raz parafię 
nawiedziła kopia Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Tak jak 
przed laty, tłumy wiernych wzięły 
udział w uroczystościach. Poprze-
dziły je Misje Święte prowadzone 
przez Salwatorianów.  
 
 
W prezbiterium naszej świątyni  
Znalazły się dwa  CUDOWNE   
OBRAZY  ŁASKAMI  SŁYNĄ-
CE. 
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                               17.07.2007 kopia obrazu przybyła do Daleszyc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Niekończący się tłum ludzi wprowadzał obraz do kościoła. Tak liczna grupa parafian 
chciała powitać i być blisko Daleszyckiej Matki. 
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               Podobnie było z wyprowadzeniem obrazu, który przekazano parafii Cisów.  

 

                     

 

                   W 2008 i 2009 roku kopia Cudownego Obrazu Naszej Matki Bożej wędrowała 

po naszej parafii. W czasie peregrynacji wierni mieli możliwość pozostawienia w Księdze 

Pamiątkowej śladu nawiedzenia rodziny. Wpisy świadczą o wielkiej miłości i ufności do  

Matki Bożej, zawierzano rodziny, powierzano troski… 

Matko Boża Daleszycka. Całe swoje życie patrzę na Ciebie w ołtarzu naszego kościoła, a 

dziś Ty przychodzisz do biednego grzesznika. Proszę, wyjednaj nam łaski, przykryj płasz-

czem swojej miłości. Wiem, że dla Ciebie nie istnieje żadna rana, której nie można uleczyć. 

Uwielbiam Cię przez cudowny obraz Daleszyckiej Pani, niech moc błogosławieństwa spo-

cznie na nas i pozostanie na zawsze. 

 

Jak dziecko, które do matki przybiega gdy coś je boli lub cieszy, tak my zawsze przychodzi-

my do Ciebie Matko, w chwilach szczęśliwych lub trudnych. Zawsze dzieliłaś z nami rado-

ści, pomagałaś w problemach, wspierałaś w smutku. Teraz oddajemy naszą rodzinę Tobie 

Mario pod opiekę. Prowadź nas przez życie drogą jasną i prostą. Wspieraj nas, daj zdrowie 

i siłę do pracy, strzeż od zła i nieszczęść. Otocz opieką nasz dom, rodzinę, sąsiadów i zna-

jomych. Do serca swego przytul naszych bliskich, którzy odeszli do Pana. 
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        W archiwum parafialnym zachowały się Kroniki towarzyszące pielgrzymującej po 
parafii Kopii Matki Bożej Daleszyckiej.  To sześć tomów próśb i podziękowań, czasami 
wzruszające prostotą, świadczące o całkowitym zawierzeniu Maryi. Zadziwia ogromna 
czułość z jaką zwracają się wierni do Matki Bożej. Bardzo często pojawiają się zwroty: 
Matko Boża Daleszycka, Cudowna Mateńko, Daleszycka Pani, Matuchno Kochana. Proś-
by i podziękowania obejmują wiele problemów. Najczęściej są to prośby składane o łaskę 
zdrowia, o błogosławieństwo w małżeństwie,  o zgodę w rodzinie. Są też piękne prośby o  
życie zgodne z wolą Bożą. Ujmujące są rysunki wykonane rękami dzieci.  
 
           Do Pani Daleszyckiej  z wielką ufnością modlili się powołani do stanu kapłańskie-
go i zakonnego. Obraz  Daleszyckiej Madonny ogromną czcią otaczali zawsze księża ro-
dacy, jak i pracujący w tej parafii. Tu szukali wsparcia i umocnienia. 

 

 

 

 


