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Odwiedzający Daleszyce przechodząc lub przejeżdżając obok kościoła są pod 

wrażeniem dbałości o wzgórze kościelne, o rosnące tam rośliny. Należy pa-

miętać, że jest to zasługa rodziców dzieci , młodzieży przygotowującej się do 

Bierzmowania i księży pracujących w naszej parafii.                                                

Widok ks. Marcina czy ks. Konrada z kosiarką  nie dziwi.  To doskonały przy-

kład dla parafian.  
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O pieśni „Pani Daleszyckiej”. 

„Pani Daleszyckiej” to nowa pieśń napisana na 800-lecie naszej parafii i koronację 

Cudownego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej zwaną również Daleszycką. Autorem słów 

pieśni jest Ks. Grzegorz Stachura, do której muzykę napisał ks. Paweł Rej. Streszcza 

wszystkie najważniejsze przymioty i wydarzenia związane z historią cudownego obrazu 

Matki Bożej w Daleszyckiej świątyni. 

 

1. Światło odwagi pośród gór świeci - 

Przybytku rozwagi, dobrego serca: 

obroń w nas prawdę i czyste życie, 

by skarb godności zachować do końca. 

 

Refren: Libanu chwało, Maryjo Panno, 

              Obdarz nas   mądrością matko 

               Rozpal w sercu miłość na nowo 

               Niepokalana Karmelu ozdobo 

  

2. Słysząc Słowo byłaś milczeniem -  

Matko dobrą radą karmiąca: 

zjednocz z Królem, Prorokiem, Kapłanem, 

Wędruj z nami Panno miłosierna. 

   

3. Mówiąc wiedziałaś gdzie jest pełnia łaski –  

Niepokalana Pani piękna mocą pojednania: 

ratuj w smutkach, zarazie i dolegliwości, 

by zgoda między ludźmi zapanowała. 

  

4. Płaszcz nieśmiertelności dostałaś Królowo -  

po prawicy Syna pierwsza z ludzi: 

uproś szczęśliwe zmarłym wyjście z grobu 

gdy ziemia z niebem powstanie na nowo. 
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Objaśnienie: 

Według Ojców Kościoła Maryja jako Dziewica odznaczała się odwagą. Odniesienie 

do gór: Karmelu, szczytów Libanu (napis na obrazie MB Daleszyckiej) i Góry Świętej (G. 

Świniej obecnie), na której wg tradycji miała objawiać się Maryja. Pośrednio werset nawią-

zuje do wezwania z „Przesłania Pana Cogito” Z. Herberta: „czuwaj - kiedy światło na gó-

rach daje znak - wstań i idź”. 

Rozwaga, dobre serce, prawdomówność, czystość są przymiotami Dziewicy Maryi. 

Odniesienie do wezwania „Stolico Mądrości”. 

Odniesienie do wezwania „Matko pięknej miłości”.  

„Chwało Libanu, ozdobo Karmelu” - wezwania do N.M.P. zapisane w obrazie MB Dale-

szyckiej; są to wezwania wynikające z wielowiekowej katolickiej tradycji duchowej.  

Strofa o macierzyństwie NMP odwołuje się do Jej słuchania w chwili zwiastowania,  

gdy Anioł ogłasza Maryi tajemnice Odwiecznego Słowa. Całe Jej macierzyństwo 

składało się z umiejętnego słuchania (co zostało zaakcentowane w strofie 2) i mówienia (co 

będzie zaakcentowane w strofie 3). 

Odwołanie bezpośrednie do dobrej rady udzielonej przez Matkę Zbawiciela na wese-

lu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11). Pośrednio nawiązuje to także do dobrych rad, które przez 

wieki brzmią w objawieniach maryjnych (m. in. Lourdes, La Salette, Fatima), a stały się po-

żytecznym pokarmem duchowego ocalenia dla wielu.                                                                             

 Prośba o wsparcie w umacnianiu i rozwijaniu godności chrześcijańskiej, otrzymanej 

przy namaszczeniu podczas chrztu świętego. 

Prośba o duchowe towarzyszenie wiernym w każdej chwili życia, na wzór: „teraz i w 

godzinę śmierci”. 

Nawiązanie do wszystkich słów Maryi, które zapisano w Ewangeliach. Każde z nich 

jest świadectwem świadomości, że „pełnia łaski” jest obecna w Jezusie Chrystusie. 

Odwołanie do treści próśb Niepokalanej (Lourdes, La Salette, Fatima, Gietrzwałd), 

by modlono się o pokój (skutek pojednania). 

Pastisz określenia: „W Daleszycach miasteczku Biskupa Krakowskiego, tejże diece-

zji, jest obraz Panny Maryi wielce wspaniały, śliczny, w kaplicy Różańca świętego , na któ-

rym 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...”  Tu zamieniono ówczesne „w powie-

trzu” na bardziej ogólne i uniwersalniejsze „zarazie”.  

Poetyckie określenie wniebowzięcia Maryi.  Skutkiem wniebowzięcia Maryi jest Jej 

wstawiennictwo za zmarłymi. Nawiązanie do treści modlitwy „Pozdrowienia anielskiego” i 

„Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia”.         
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                      O autorach: Ks. Grzegorz Stachura – jak sam mówi: „urodził się w 

rocznicę ślubu dobrych ludzi" – duchowny katolicki, wikariusz parafii katedralnej w 

Kielcach; ojciec duchowny Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz Cen-

trum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach. W 2013 roku otrzymał 

nagrodę im. ks. Janusza Pasierba w kategorii poezja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Paweł Rej – wikariusz parafii katedralnej w Kielcach; sekretarz 

Komisji Muzyczno - Organistowskiej; wykładowca Diecezjalnego Stu-

dium Organistowskiego; założyciel zespołu i chóru „TOON”. 
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                MATKA  BOŻA  OSTROBRAMSKA                             

 W naszej świątyni na jednym z filarów zawieszono obraz Matki 

Bożej Ostrobramskiej. To kolejny wizerunek Cudownego Obrazu, 

przybliżamy  jego historię: Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, Matka 

Boża Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej – wizerunek Matki Bo-

skiej, prawdopodobnie z XVII wieku, znajdujący się w kaplicy ostro-

bramskiej w Wilnie. Przez wiernych uważany za cudowny.  Według 

najnowszych badań, obraz został prawdopodobnie namalowany w 

Wilnie ok.  
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29 maja 74 dzieci w naszej parafii przystąpiło do 

Stołu  Pańskiego. Ze względu ograniczeń sanitar-

nych  uroczystość odbywała się w trzech grupach. 

Księża i katecheci  zadbali  o to, aby ten  dzień  po-

został  w pamięci dzieci. 
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Do tej ważnej uroczystości przygotowywał m.in..               

 Ks. Konrad Wójcik 
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        Nie mogło zabraknąć specjalnych  chlebków 
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Trzytonowy gong -   

pamiątka sprezentowana                   

przez rodziców i dzieci                    

przystępujące do Pierwszej                    

Komunii Św. 
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Taka trwała pamiątka  800– lecia parafii  została  ustawiona na wzgórzu ko-

ścielnym. Trwała, bo wykonana z marmuru   w zakładzie kamieniarskim Mi-

chała Krzywickiego. Usytuowanie w pobliżu głównych schodów  jest wi-

doczna dla wchodzących do kościoła, przechodzących  czy przejeżdżających 

ulicą  Ściegiennego  przebiegającą u  podnóża wzgórza kościelnego.  
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MALOWANIE  W  TOKU… 

    Malowanie kościoła w toku.  Pomalowano już prezbiterium, 

przyszła kolej na nawy boczne. Prace  utrudniają sprawowanie Eu-

charystii—zwłaszcza, że  jesteśmy w okresie Pierwszych Komunii 

-  ale zarówno  kapłani jak i wierni znoszą te utrudnienia ze spoko-

jem.  Cieszy widok jasnych, czystych ścian. Zniknęła  ta brudna  

„musztardowa” barwa, odrapane ściany.  
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OŁTARZ W NASZEJ ŚWIĄTYNI 

Pięknieje nasza świątynia z dnia na dzień. Kolejnym zaplanowanym za-

daniem jest ołtarz główny w naszej świątyni. Ołtarz i tabernakulum jest 

sercem kościoła. Wytyczne odnośnie ołtarza znajdują się w dokumencie: 

”Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego”.                       Do naj-

ważniejszych zaleceń należy zaliczyć:                        

  *ołtarz powinien być stały, jasno i trwale wskazujący na Chrystusa. Oł-

tarzem stałym nazywamy ołtarz tak zbudowany, że łączy się ściśle 

z posadzką i nie może być  przesunięty;                                                                                         

*oddalony od ściany, aby można było celebrować twarzą do ludzi:                                                              

*mensa ołtarza powinna być z kamienia naturalnego:                                                                           

*ołtarz powinien być przykry białym obrusem                                                                              

Wszystkie te przepisy mają ukazać ołtarz, jako najważniejsze miejsce w 

świątyni, wokół, którego gromadzimy się przychodząc na celebrację Eu-

charystii. Powstał projekt nowego ołtarza autorstwa p. Klaudii Matusiak, 

który został już zatwierdzony przez odpowiednie instytucje 

To projekt ołtarza głównego. Całość zachowana w formie sarkofagu nakrytego 

mensą. Sarkofag okala dwanaście ścianek z wnękami ( po cztery z przodu i z 

tyłu oraz po dwie po bokach). W każdej z wnęk płaskorzeźby dwunastu aposto-

łów wykonane z jasnego piaskowca skontrastowane z ciemnym marmurem. 

Elementy skopiowane z ambony.  Mensa zdobiona symetrycznym ornamentem 

symbolizującym kwiat margaretki - to nawiązanie do Cudownego Obrazu, na 

którym Matka Boża trzyma w ręce kwiat margaretki. 
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To projekt ołtarza głównego  z ambonkami, na  których  powtórzone orna-

menty ze stołu ołtarzowego  w celu stworzenia kompletu.                                          

Projekt piękny, godny tego świętego miejsca.                                                 
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MATKA  BOŻA  OSTROBRAMSKA                               

W naszej świątyni na jednym z filarów zawieszono obraz Matki Bożej Ostrobram-

skiej. To kolejny wizerunek Cudownego Obrazu, przybliżamy  jego historię: Obraz 

Matki Bożej Ostrobramskiej, Matka Boża Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej – 

wizerunek Matki Boskiej, prawdopodobnie z XVII wieku, znajdujący się w kaplicy 

ostrobramskiej w Wilnie. Przez wiernych uważany za cudowny.   
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3 czerwca 
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10 czerwca   

      OKTAWA  BOŻEGO CIAŁA 
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     8 czerwca   

     Bp. Marian Florczyk udzielił młodym parafianom                                            

   Sakramentu Bierzmowania 
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Identyfikatory   z  imionami  kandydatów już przygotowane 
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 BROSZURA  UROCZYSTEJ EUCHARYSTII Z OBRZĘDEM KORONACJI 

CUDOWNEGO OBRAZU  MATKI BOŻEJ DALESZYCKIEJ   

 

AUTOR : KS. KONRAD  WÓJCIK  
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GC: Tajemnica wiary

WK: Wspominając, Boże, * zbawczą mękę Twojego Sy na, * jak
również cudowne Jego zmartwychwstanie i
wniebowstąpienie, * oraz czekając na powtórne Jego
przy jście, * składamy Ci wśród dziękczy nnych modłów * tę
żywą i świętą Ofiarę. Wejrzy j, prosimy, na dar Twojego
Kościoła * i przy jmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze
sobą. * Spraw, aby śmy posileni Ciałem i Krwią Twojego
Sy na * i napełnieni Duchem Świętym, * stali się jednym
ciałem i jedną duszą w Chrystusie

C1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla
Ciebie, * aby śmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi
wybranymi, * przede wszy stkim z Najświętszą Dziewicą,
Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem,
ze świętym i Apostołam i i Męczennikami, ze świętym
Michałem Archaniołem i wszy stkimi Świętymi, którzy
n ieustannie orędują za nami u Ciebie.

C2: Pr osimy Cię, Boże, * aby ta Ofiara naszego pojednania
z Tobą * sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. *
Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół * pielgrzymujący na
ziemi; * a więc Twojego sługę, naszego Papieża Franciszka
*naszego Biskupa Jana, wszy stkich biskupów świata,
du chowieństwo * i cały lud odkupiony.
Wy słuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj
wiernych, * którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. *
W m iłosierdziu swoim , o dobry Ojcze, * zjednocz ze sobą
w szystkie swoje dzieci * rozproszone po całym świecie.

18
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Pr zy jm ij do swojego Królestwa naszy ch zm arłych braci
i siostry * oraz wszy stkich, którzy w Twojej łasce odeszli
z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam
wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa
Chry stusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi
dobrami.

WK: Przez Chry stusa, z Chry stusem i w Chry stusie, * Tobie,
Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
w szelka cześć i chwała,* przez wszystkie wieki wieków .

Wszyscy: Amen. 

19

Biskup: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jeg o słowom,
ośm ielamy się mówić:

Wszyscy: Ojcze nasz, który ś jest w niebie: święć się imię
Twoje, przy jdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniegodaj nam
dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom . I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
zbaw ode złego.

Biskup: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze
czasy pokojem. Wspom óż nas w swoim m iłosierdziu, aby śmy
zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zam ętu,
pełni nadziei oczekiwali przy jścia naszeg o Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa.

Wszyscy: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Biskup: Panie Jezu Chry ste, Ty powiedziałeś swoim
Apostołom : Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.
Pr osimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego
Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem
i doprowadź do pełnej jedności. Który ży jesz i królujesz na
w ieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Biskup: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

Wszyscy: I z duchem twoim.

Diakon: Przekażcie sobie znak pokoju

OBRZĘDYKOMUNIIŚWIĘTEJ

20
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ŁAMANIECHLEBA

Podczas gdy Ksiądz Biskup łamie Chleb Eucharystyczny, chór
śpiewa:
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad
nami, Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami, Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, obdarz
n a spokojem.

KOMUNIA ŚWIĘTA

Biskup: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błog osławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Wszyscy: Panie, nie jestem godzien, aby ś przy szedł domnie,
a le powiedz tylkosłowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

MODLITWA POKOMUNII

Oddając cześć Najświętszej Mary i Pannie, zostaliśmy powieleni
sakramentem Euchary stii † pokornie prosimy Cię Boże *
aby śmy mogli uczestniczy ć w uczcie wiecznego życia. Pr zez
Chrystusa, Pana naszego.

W:Amen.

21

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

22
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UROCZYSTEBŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Biskup: Pan z wami. 

Wszyscy: I z duchem twoim. 

Biskup: Niech imię Pańskie będzie błogosławione. 

Wszyscy: Amen

Biskup: Wspomożenie nasze w imieniu Pana 

Wszyscy: Amen 

Biskup: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, †Ojciec †

i Sy n, † i Duch Święty.

Wszyscy: Amen. 

Diakon: Idźcie w pokoju Chrystusa. 

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. 
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UROCZYSTEBŁOGOSŁAWIEŃSTWO
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PROGRAM CZUWANIA PRZED KORONACJĄ OBRAZU 

MATKI BOŻEJ DALESZYCKIEJ 

16-17 lipca 2021 

 

od godz. 21.oo do 22.oo – ul. Kościelna, Plac Staszica, Moniuszki 

Paderewskiego, Wójtostwo  

od godz. 22.oo do 23.oo – ul. Plac Cedry, Wigury, 3-go Maja, 

Ściegiennego, Danków 

od godz. 23.oo do 24.oo – ul. Spacerowa, Zielona Polna, Rejtana, 

Brzechów Nowiny  

od godz. 24.oo do 1.oo – ul. Reja, Mała, Chopina, Świętokrzyska, 

Dębczyna 

od godz. 1.oo do 2.oo – ul. Głowackiego, Błonie, Zakościele, Ni-

wy 

od godz. 2.oo do 3.oo – ul. Kilińskiego i Żeromskiego, Słopiec 

Rządowy 

od godz. 3.oo do 4.oo – ul. Mickiewicza, Brzechów 

od godz. 4.oo do 5.oo – ul. Sienkiewicza, Słopiec Szlachecki  

od godz. 5.oo do 6.oo – ul. Kościuszki, Kranów  
 

 


