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Autorem obrazu św. Jana Pawła II  jest Paweł Stankowski              

      z  Kielc 
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REKOLEKCJE     PRZED KORONACJĄ                       

MATKI BOŻEJ DALESZYCKIEJ 

WTOREK – 13 LIPCA 

20.00 – różaniec fatimski, procesja 

21.00 – Msza św. z kazaniem 

ŚRODA – 14 LIPCA 

Msze św. z kazaniem: 07.00; 08.30; 10.00; 12.00; 18.00 

CZWARTEK – 15 LIPCA –                  DZIEŃ SPOWIEDZI 

Nabożeństwa pokutne i spowiedź: 08.30; 10.00; 12.00; 17.00 

Msze św.: 07.00 i 18.00 z kazaniem 

Procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych:  

PIĄTEK – 16 LIPCA – DZIEŃ ODPUSTU 

Msze św. z kazaniem: 07.00; 08.30; 10.00;12.00; 18.00      

    SOBOTA – 17 LIPCA –                                                                     

UROCZYSTOŚĆ KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ                

  DALESZYCKIEJ 

Msze św. w kościele: 07.00; 08.30 i 18.00 

Msza św. koronacyjna na Rynku – 11.00 
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PROBOSZCZOWIE                   DALESZYCKIEJ 

PARAFII NA  PRZESTRZENI DZIEJÓW 

   Zbliża się wielka uroczystość, w której będzie nam dane uczestniczyć -  KO-
RONACJA  CUDOWNEGO OBRAZU  MATKI BOŻEJ DALESZYCKIEJ. Ten 
fakt wpisuje się i uświetnia obchody jubileuszu -  800 lat  daleszyckiej parafii. Nie 
wiadomo kiedy Obraz znalazł się w naszym kościele, skąd przybył i dlaczego. Jed-
no wiemy na pewno :  przed obliczem  Matki Bożej Daleszyckiej  przez 800 lat 
kapłani odprawili niezliczoną ilość Mszy św, ochrzczono tysiące wiernych, zawar-
to  tysiące  związków małżeńskich…. Dzięki ofiarnej pracy proboszczów  i trosce 
o kościół obraz przetrwał do naszych czasów. 

Nazwiska proboszczów, które  się ustalić na podstawie dokumentów: 

1224 – Kilian kapelan Daleszyce 

1325 – Groto pleban parafii 

1478 – Jakub z Lublina 

1597 – Krzysztof Sasin 

1606 – Ignacy Słupski 

1619 – Krzysztof Sasin 

1643 – Albert Lipnicki                                                                                                                                       

1650 – Mikołaj Słowikowski 

1655 – Stanisław Jaśkowski 

1691- 1719 Marcin Jarzyna 

1719 - 1739 – Sebastian Hińcza 

17 44 – 1759 – Grzegorz Nazarewicz 

1759 – 1764 – Jan Hempel                                                                                             

17 64 – 1781 – Marcin Jasiński 

1781 – 1812– Józef Fahl 

1812 – 1836 – Marcin Nowicki 

1836 – 1844 – Walenty Szyjewski 

1844 – 1852 – Ignacy Strondało 

1852 – 1874 – Julian Ciechanowski 

1874 – 1875 – Florian Majewski 

1875 – 1884 – Leopold Dobrzański                                                                                                               

1884- 1889-  Jakub Świętochowski 

1889 – 1893 – Wiktor Śnigurski 

1893 – 1896 – Franciszek Żarski 

1896 – 1901 – Paweł Chęciński                                                                                                                                

1901 – 1909 – Franciszek Brudzyński 

1909 – 1921 – Bogumił Czerkiewicz 

1921– 1934 – Marian Rykowski 

1934 – 1944 – Mikołaj Łapot 

1944 – 1945 – Józef Dalak 

1945 – 1967 – Bolesław Rusak 

1967 – 1970 – Bolesław Mudyna 

1970 – 1978 – Stefan Sadaj 

1978 – 1992 – Zdzisław Bartosz 
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1992 – 2015 – Franciszek Berak 

2015 Tadeusz Cudzik 

Ponieważ  Obraz  przypisywany jest  do Daleszyckiej parafii na połowę 

XVII wieku, można domniemywać, że przybył  za czasów proboszczów , 

których  nazwiska wyróżniono na czerwono.  Wśród  nich na szczególną 

uwagę zasługuje postać  ks. Mikołaja Słowikowskiego: 

Mikołaj Słowikowski (zm. 1678) z Krakowa. Studiował w Krakowie 

(1635 bakałarz sztuk, 1638 magister i doktor filozofii) i w Rzymie (1643 

doktorat obojga praw na Sapienzy). Przed 1649 został prepozytem kielec-

kim, 1654 kanonik krakowski, 1654 archiprezbiter kościoła NMP w Kra-

kowie. Był też kanonikiem sandomierskim i warszawskim, proboszczem w 

Siewierzu, Daleszycach i Niegardowie. W 1662-63 przebywał w Rzymie 

jako prokurator kilku polskich biskupów z prośbą o dyspensy i zwolnienia 

finansowe. 

Może kiedyś uda się rozwiązać tą zagadkę. 

                                                         ( A.O) 
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NASZ  KOŚCIÓŁ  WCZORAJ I  DZIŚ 
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W niedzielę, 13 czerwca pod hasłem „Dekalog ‐ IV przykazanie” na 

placu przy katedrze w Kielcach odbyła się dziewiąta edycja Uwielbie-

nia w Centrum Miasta. W tym roku było to wydarzenie towarzyszące 

obchodom trzydziestej rocznicy pobytu Św. Jana Pawła II na święto-

krzyskiej ziemi. Pomimo ulewnego deszczu  na  placu Jana Pawła II, 

Najświętszy Sakrament adorowały dziesiątki kielczan. Jak zwykle gło-

szone były również świadectwa wiary, a oprawę muzyczną całego wy-

darzenia zapewnił zespół ToOn, wystąpiła także grupa taneczna 

"Kryształki" z Daleszyc. Kulminacyjnym punktem programu była Ad-

oracja Najświętszego Sakramentu. Wniesiono go na plac w uroczystej 

procesji, z udziałem ministrantów z pochodniami i kadzielnicą, tance-

rek i żonglerów z ogniem. Rozważania prowadził ks. Marcin Boryń, 

diecezjalny duszpasterz młodzieży: Błogosławieństwa Najświętszym 

Sakramentem na zakończenie modlitwy udzielił biskup kielecki Jan 

Piotrowski: 
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  16 lipca    

 

 

   ODPUST  PARAFIALNY 

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem 

patronalnym parafii lub kościoła. W naszej parafii odpust obchodzimy w święto patrona  - 

Św. Michała Archanioła i 16 lipca- w święto Matki Bożej Szkaplerznej. Tegoroczny od-

pust przypadł na czas szczególny – w przeddzień uroczystości koronacyjnej Obrazu Matki 

Bożej Szkaplerznej ( Daleszyckiej) słynącego łaskami. Był to ostatni dzień, kiedy Matka 

Boża w ołtarzu głównym daleszyckiego kościoła była bez korony. 
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      17 lipca  UROCZYSTOŚCI   KORONACYJNE 

    OBRAZU  MATKI  BOŻEJ  DALESZYCKIEJ 

 

Procesja i uroczysta Msza Święta z udziałem kardynała 

Stanisława Dziwisza – tak wyglądała koronacja obrazu 

Matki Bożej Daleszyckiej. 

Uroczystości rozpoczęła procesja z obrazem Maryi, która wyruszyła z kościoła parafial-

nego pw. Świętego Michała Archanioła na daleszycki Rynek.  

Księża pochodzący z parafii  i pracujący niegdyś w parafii. 

Od lewej: ks. prał. płk  Robert Stępień, ks. Marek Łosak, ks. Robert 

Kryczka,  ks. prałat  Franciszek Berak, ks. Piotr Motyka, ks. Marek 

Mrugała 
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Obraz niosą księża pochodzący z tutejszej parafii:                               

ks. Czesław Parkita, ks. Robert Kowalski, ks. Robert Kryczka 

i ks. Mateusz Szostak 
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W procesji uczestniczyli licznie ministranci 
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Wśród księży– gości - pochodzące z Dankowa  siostry  

     BOREK 
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Jest  ks. Marek Łosak, ks. Jacek Karliński,                          

  ks. Szymon Górski …... 
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Ks. Franciszek Berak, ks. Robert Stępień….. 
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Ks. Marek  Łosak i ks. Andrzej Drapała….. 
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              Wieloletni  proboszcz daleszyckiej parafii— 

                          Ks. Franciszek Berak                    
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       Ks. Biskup  Andrzej Kaleta z  naszej kieleckiej diecezji…... 
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Tomasz Kosakiewicz i Wiktor  Zwierzyński…. 
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                Jerzy  Kosmala….. 
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Norbert   Wojciechowski….. 
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 Parafialny chór  „URATOWANI”….. 
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                    KORONACJA   
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             Procesja  z  darami…. 
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 Specjalny dar  -  złota róża -  która zostanie umieszczona w  

ołtarzu, obok Cudownego Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej 
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Daleszycka orkiestra dęta…... 
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 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce -                                     

  Dariusz Meresiński 
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 Proboszcz daleszyckiej parafii -  ks. Tadeusz Cudzik     

 zawierza Matce Bożej całą parafię  
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Ks. Piotr Motyka, za nim ks. Marek Mrugała -  dawni 

wikariusze w tej parafii 
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Obraz Matki Bożej  wrócił do kościoła….. 
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W uroczystości  udział wziął  wojewoda świętokrzyski -  

Zbigniew Koniusz  i poseł na Sejm -  Krzysztof Lipiec 
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    Wojewoda udziela wywiadu lokalnym mediom…. 
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  Ryszard   Choptiany 

                                „ Kumotry” 
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  „ Maszyskie” 



388 

    „ Dalmarianki” 
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Homilia kard. Stanisława Dziwisza podczas koronacji. 

Czcigodny Pasterzu Kościoła Kieleckiego, Drodzy Księża Biskupi, 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! 

Wybrana na dzisiejszą uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Da-

leszyckiej Ewangelia zachęca nas, byśmy myślą i sercem przenieśli 

się do Ziemi Świętej i przyłączyli się do tłumu słuchającego z zapar-

tym tchem Jezusa z Nazaretu. My również zgromadziliśmy się dziś 

tłumnie, by wsłuchiwać się w słowa życia wiecznego naszego Pana i 

Zbawiciela, by przyjąć do naszych serc bezcenny dar Jego Ciała i 

Krwi i by w sposób szczególny uczcić Jego Matkę – Najświętszą Ma-

ryję Pannę. Ona tutaj, na tej ziemi, od ośmiu wieków towarzyszy ucz-

niom i uczennicom swego Boskiego Syna, tworzącym wspólnotę pa-

rafialną i wpatrującym się od kilku wieków w Jej łaskami słynący ob-

raz.                                                                                                       

 Maryja w sposób wyjątkowy wpisała się w dzieje zbawienia 

świata. To Ją wybrał Wszechmogący, by została matką Syna Bożego, 

który stał się człowiekiem w Jej niepokalanym łonie. To Ona Go wy-

karmiła i wychowała, tak jak każda matka karmi i wychowuje swoje 

dziecko. To od Niej uczył się pierwszych słów i pod Jej czujnym 

okiem stawiał pierwsze kroki.  
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A gdy po trzydziestu latach opuścił rodzinny dom nazaretański, by 

podjąć publiczną działalność, Ona cały czas towarzyszyła mu sercem, 

do końca. Ona stanęła również obok krzyża, na którym Jezus oddał 

swe życie za zbawienie świata i z którego powierzył Jej troskę o swój 

Kościół. 

Maryja towarzyszyła dyskretnie swemu Synowi, wędrownemu Nau-

czycielowi głoszącemu Dobrą Nowinę o Bogu, który tak „umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Od czasu do czasu 

krzyżowały się drogi Matki i Syna. O jednym z ich spotkań opowiada 

nam dzisiejsza Ewangelia. Nauczającego i otoczonego tłumem Jezusa 

powiadomiono, że przyszła Jego Matka z braćmi i chcą z Nim mówić. 

Wiemy, że Jezus jako znakomity pedagog wykorzystywał różne sytua-

cje, by przekazać słuchaczom ważne prawdy. Tak było i tym razem. 

Najpierw zadał zaskakujące pytanie: „Któż jest moją matką i którzy są 

moimi braćmi?” Ewangelista Mateusz zapisał dalej: „I wyciągnąwszy 

rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto 

pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą 

i matką»” Mt 12, 48-50). 

Dzisiaj te słowa są skierowane do nas. Jezus chce nas zaliczyć do gro-

na swoich najbliższych, tworzących Jego rodzinę. Chce nawiązać z 

każdą i z każdym z nas najgłębszą, serdeczną więź. Chce być obecny w 

naszym życiu. Chce dzielić z nami nasze radości, trudy i cierpienia, 

Czy możemy pozostać obojętni wobec takiego zaproszenia, takiej pro-

pozycji, która nadaje najgłębszy sens naszej niełatwej egzystencji na 

ziemi, naznaczonej często poczuciem samotności, brakiem miłości i 

nadziei? W najbliższym kręgu Jezusa wszyscy jesteśmy Jego braćmi i 

siostrami, tworzącymi jedną rodzinę, jedną wspólnotę, jeden Ko-

ściół.Jezus stawia nam tylko jeden warunek. Usłyszeliśmy Jego słowa: 

„kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, 

siostrą i matką”. Pełnić wolę naszego Ojca w niebie to przede wszyst-

kim postawić Go w centrum naszego życia. Od Niego bowiem wyszli-

śmy i do Niego zmierzamy 
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. On nas uczynił na swój obraz i podobieństwo, bo stworzył nas z miło-

ści i do miłości. Pełnić wolę naszego Ojca w niebie to znaczy przede 

wszystkim kochać Go całym sercem, całą duszą oraz kochać naszych 

bliźnich, bo każdy z nich jest bez wyjątku dzieckiem Bożym. Wiemy, 

że ta oczywista i podstawowa prawda o miłości, zapisana w Bożych 

przykazaniach i przykazaniu pozostawionym nam przez Chrystusa, nie-

jednokrotnie z trudem dociera do naszego umysłu i serca. 

Wiemy, że dzieje świata od jego zarania naznaczone są grzechem, nie-

wiernością, nieprzestrzeganiem przykazań, czyli niepełnieniem woli 

Bożej. Wiemy również, że w te niełatwe dzieje świata wkroczył Syn 

Boży i Syn Maryi, aby ocalić los człowieka, uleczyć jego chore serce i 

wprowadzić go na drogę prowadząca do życia na wieki w Bożym kró-

lestwie miłości. Oto horyzont naszej chrześcijańskiej nadziei! Umacnia 

nas w niej św. Paweł Apostoł, który – jak dziś usłyszeliśmy – zapewnia 

w Liście do Rzymian, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała 

we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). 

Drogie siostry, drodzy bracia, dziś w Daleszycach na skronie Matki Bo-

żej Szkaplerznej i Jej Boskiego Syna nałożymy złote, papieskie korony, 

z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka. Jest to niejako dojrzały 

owoc wielowiekowej czci, jaką wśród wiernych cieszy się cały czas i 

nadal cieszy piękny obraz Daleszyckiej Madonny. O Jej szczególnym 

kulcie, jaki tu zawsze odbierała, świadczą liczne dokumenty, a zwłasz-

cza wota składane z wdzięczności za wysłuchane prośby i błagania. 

Ileż skierowano tu do Niej westchnień, ileż wypowiedziano „Zdrowaś 

Maryjo”, ileż wylano przed Jej wizerunkiem łez, ileż złożono przed 

nim podziękowań. Nie znamy całej tej wielkiej tajemnicy ludzkich 

serc, ale wiemy, że ta żywa i wzruszająca historia zapisana w Sercu Bo-

ga i w Sercu Matki Boga-Człowieka. 

Czterdzieści dwa lata temu, podczas pierwszej podróży apostolskiej do 

Ojczyzny, Jan Paweł II przypomniał nam na Jasnej Górze, że otwiera-

jąc przed wiekami drzwi Chrystusowi z chwilą przyjęcia chrztu, nasi 

praojcowie zaprosili również Jego Matkę. „Jezus Chrystus – mówił Oj-

ciec Święty – został zaproszony do [naszej] Ojczyzny,  
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jakby do polskiej Kany. I zaproszona z Nim przybyła od razu Matka 

Jego. Przybyła i była obecna wraz ze swym Synem, jak o tym mówią 

liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w Pol-

sce” (homilia, 19 VI 1983, n. 3). Możemy dziś dodać, że w skarbcu 

świadectw o miłości Polek i Polaków do Najświętszej Maryi Panny 

jest również i pozostanie świadectwo z Daleszyc. 

Wiemy, jaką miłość żywił do Matki Chrystusa św. Jan Paweł II. Te 

miłość zawarł w dwóch słowach: Totus Tuus – Cały Twój, Maryjo. 

Mogę zaświadczyć, że Ojciec Święty przez całe życie codziennie od-

mawiał Różaniec i Litanię Loretańską, którą znał na pamięć. Również 

od wczesnej młodości nosił szkaplerz Najświętszej Maryi Panny i z 

tym szkaplerzem na piersi oddał Bogu ducha. W tych dniach, pod ko-

niec lipca, przeżywać będziemy piątą rocznicę Światowego Dnia 

Młodzieży w Krakowie i Polsce. Pamiętamy entuzjazm i radość wiary 

niezliczonej rzeszy młodych z całego świata, którzy przyjechali do 

ojczyzny św. Jana Pawła II, aby dać świadectwo o Chrystusie i Jego 

Ewangelii. Są nam potrzebne takie świadectwa, również i może prze-

de wszystkim dzisiaj, kiedy nagłaśniane nieustannie krytyki Kościoła, 

słuszne i niesłuszne, mogą odbierać wszystkim, a zwłaszcza młodym, 

radość z przynależenia do wielkiej wspólnoty uczniów ukrzyżowane-

go i zmartwychwstałego Pana, jedynej nadziei świata i człowieka. 

Dzisiaj krytyki nie omijają nawet tak wielkiej postaci jak św. Jan Pa-

weł II, który odegrał opatrznościową rolę w życiu całego Kościoła, a 

także naszego narodu. To przecież on nas przeprowadził przez Morze 

Czerwone komunizmu do wolności i niepodległości. Niektóre środo-

wiska zapominają o tej karcie naszej historii. Kościół w naszej oj-

czyźnie zawsze był z narodem, a naród pozostawał wierny Kościoło-

wi, dostrzegając w nim jeden z filarów swojej tożsamości. Dziś, w 

dniu koronacji obrazu Matki Bożej Daleszyckiej, trzeba wspomnieć o 

cierpieniach Kościoła Kieleckiego i jego pasterza – biskupa Czesława 

Kaczmarka, który wiernie służył ludowi Bożemu i zapłacił za to wię-

zieniem.                                                                                                   
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Drogi Księże Biskupie Janie podjąłeś z woli Ojca Świętego to wiel-

kie dziedzictwo i życzę Ci, abyś wraz z biskupami pomocniczymi, z 

duchowieństwem i wiernymi prowadził z odwaga i miłością Kościół 

Kielecki do Chrystusa.  Mamy świadomość, że w drogę i służbę Ko-

ścioła wpisany jest zawsze Krzyż, doznający tak wielkiej czci na wa-

szej świętokrzyskiej ziemi! Trzeba nam dzisiaj zadać pytanie: co 

oznacza, jaką wymowę ma i do czego nas zobowiązuje koronacja 

obrazu Matki Bożej Daleszyckiej? Jesteśmy świadomi, że Maryja 

jest Matką Króla Wszechświata, przysługuje jej więc tytuł Królowej. 

Podobnie jak Jej Syn, nie jest Ona podobna do władców tego świata 

uzurpujących sobie władzę nad człowiekiem, opływających w bo-

gactwa i ciemiężących narody. Drogą Maryi do królewskiej godności 

było pełnienie przez Nią woli Bożej, niewinność, pokora i służba. 

Takiej Królowej należy się korona, dlatego nakładamy ją na Jej 

skroń, podobnie jak na skroń Jej Syna, którego jako Matka trzyma w 

ramionach. 

Koronacja jest znakiem, że uznajemy niepowtarzalną rolę Matki 

Chrystusa w dziejach zbawienia. Wierzymy głęboko, że po swym 

Wniebowzięciu zasiada Ona po prawicy swego Syna, Króla Wszech-

świata, towarzyszy nam z wysoka w naszym pielgrzymowaniu do 

wieczności, oręduje za nami we wszystkich naszych sprawach. W 

sposób szczególny wpatrujemy się w Nią dzisiaj, odczytując na no-

wo zapisane w Księdze Apokalipsy słowa, przedstawiające Ją jako 

„Niewiastę obleczoną w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej 

głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1). Oddając Jej cześć i 

dziękując Bogu za Nią, za Jej rolę w życiu każdego z nas, wpisujemy 

się w nieprzerwaną historię dziękczynienia zanoszonego do niebios 

za Nią i przewidzianego przez Nią w hymnie Magnificat: „Oto bo-

wiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). 

Zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy założyć złote korony na ob-

raz Matki Chrystusa i naszej Matki i Królowej. My sami powinni-

śmy tworzyć Jej żywą koronę naszą wiarą, nadzieją i miłością, naszą 

modlitwą i pracą, naszą pokorą i służbą, a więc naśladowaniem Jej 

najpiękniejszych postaw i cech.  
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Dzisiejsza uroczystość zobowiązuje nas do kroczenia taką ewangelicz-

ną drogą miłości i służby. To będzie nasz osobisty i zbiorowy wkład w 

budowanie na ziemi królestwa Bożego, w pomnażanie w naszych śro-

dowiskach i w naszej ojczyźnie dobra, w umacnianie jedności naszych 

rodzin, w pomaganie młodym w odkrywaniu Jezusa Chrystusa i praw-

dziwego oblicza Jego Kościoła. 

Matko Boża Daleszycka, 

obdarzona również tytułem 

Matki Bożej Szkaplerznej 

i Matki Bożej Różańcowej! 

Dziś Twoje wielkie święto, 

na które czekały pokolenia Waszych przodków. 

Modlili się oni przed Twym obrazem, 

Powierzali Ci wszystkie swoje sprawy, 

radości i smutki, troski i nadzieje, 

i byli wysłuchiwani. 

Dziś zakładamy złote korony na skroń Twoją 

i Twojego Boskiego Syna. 

Jest to wyraz wdzięczności 

za Twoją wielowiekową obecność na tutejszej świętokrzyskiej ziemi. 

Za to wszystko Cię błogosławimy. 

I prosimy o Twoje błogosławieństwo z wysoka.                          
Wspieraj Kościół Kielecki z jego Pasterzami 

Umacniaj rodziny i wspólnoty parafialne. 

Pomagaj młodym w odkrywaniu ich drogi miłości i służby w Kościele i 
społeczeństwie. 
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Wspieraj chorych, niepełnosprawnych 

i osoby w podeszłym wieku. 

Uproś u Twego Syna łaskę pojednania, zgody i      pokoju dla naszej 
Ojczyzny. 

Pomagaj błądzącym i szukających prawdy, 

umacniaj wątpiących i ustających w drodze, 

obdarzaj nadzieją nas wszystkich. 

Matko Boża Daleszycka, 

Matko i Królowa nasza – 

módl się za nami! 

Amen. 
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Akt zawierzenia Diecezji Kieleckiej Matce Bożej Szkaplerznej  

    wygłoszony  przez  biskupa  Jana  Piotrowskiego 

 

Bądź pozdrowiona Maryjo Niepokalana, Matko Boża Szkaplerzna, 

dana nam przez Boga na dni naszego pielgrzymowania przez zie-
mię. 

Jezus Chrystus, Twój Syn, umierając na krzyżu,  

dał nam Ciebie za Matkę, zatroskaną o nasze życie i nasz los. 

 

Maryjo, Ty rodząc Syna Bożego,  

wniosłaś w nasze życie i w ten świat Zbawiciela,  

jako odpowiedź Miłości Ojca na naszą ludzką słabość i grzech. 

Jesteś też Bożą odpowiedzią na kryzys cywilizacji,  

która chcąc się obejść bez Boga, niszczy życie i wiele dobra.  

 

Ty, Maryjo, chcesz, abyśmy Tobie zaufali i zawierzyli,  

dlatego ponad siedem wieków temu  

powierzyłaś św. Szymonowi Stockowi Szkaplerz,  

szczególny znak Twojej macierzyńskiej troski 

oraz obietnicę, że kto będzie go wiernie nosił,  

temu zapewniasz szczególną pomoc i opiekę za życia,  

a „każdy, kto będzie umierał w tym Szkaplerzu zostanie zbawio-
ny”. 

 

Matko Boża Szkaplerzna,  

Ty wybrałaś daleszycką świątynię  

jako miejsce swojego przebywania w Kościele Kieleckim,  

który nie jeden raz był w historii doświadczany. 

 

Powierzamy się więc Tobie, Matko Szkaplerzna,  

i wraz z całym Kościołem wołamy 

Pociągnij nas, Maryjo, za Tobą pobiegniemy. 
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Ucz nas nieustannie słuchania Boga,  

którego słowo jest mądrością i światłem na naszych drogach, 

a my często zachwycamy się słowami świata,  

które niosą wiele zamieszania. 

Wypraszaj nam także zdolność patrzenia  

i widzenia wszystkiego w prawdzie,  

która jest rozpoznawalna jedynie w świetle wiary. 

 

Niech Twój Szkaplerz, jak fartuch,  

chroni nas przed zabrudzeniem naszego życia przez niszczące zło. 

 

Okryj swoim Szkaplerzem Diecezję Kielecką,  

którą dzisiaj z ufnością Tobie zawierzamy. 

 

Zawierzamy Ci Ojca Świętego, Franciszka  

i naszych biskupów: Jana, Mariana i Andrzeja. 

Powierzamy kapłanów, osoby konsekrowane  

oraz świeckich każdego wieku i stanu. 

Twojemu wstawiennictwu powierzamy Ci, Maryjo,  

naszą troskę o powołania do kapłaństwa  

i do życia konsekrowanego w różnych jego formach i charyzma-
tach. 

 

Tobie, Maryjo, zawierzamy małżeństwa i rodziny.  

Chroń je przed wszelkim złem, które mogłoby je niszczyć.  

Niech kształtują się w nich nowi ludzie, 

na wzór Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,  

odpowiedzialni za przyszłość świata, Ojczyzny i Kościoła. 

Niech dzieci i młodzież  

mają kochających rodziców, wychowawców i nauczycieli, 

odpowiedzialnych za ich wychowanie i pełny rozwój.  
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Powierzamy Ci, Matko Szkaplerzna, tych, którzy zagubili się w ży-
ciu,  

przyprowadź ich do swojego Syna,  

aby odnaleźli w Nim sens życia, radość wiary  

i za Nim odważnie szli.  

 

W Twoje ręce powierzamy, Maryjo, bezdomnych i bezrobotnych, 

a także naszych chorych i cierpiących,  

aby umocnieni łaską Jezusa Chrystusa i wsparci Twoją opieką,  

doświadczali pomocy bliźnich i ulgi w cierpieniu.  

Podziel się, z nami, Maryjo, swoim wrażliwym na ludzi sercem  

i wyproś nam u Syna łaskę nowej wyobraźni miłosierdzia. 

 

W Twoim miłosiernym Sercu składamy naszych zmarłych,  

aby za Twoim wstawiennictwem u Syna,  

otwarła się dla nich brama niebieskiej Ojczyzny. 

 

Niech Szkaplerz będzie naszą stałą pamięcią o Twojej opiece nad na-
mi 

i o Twojej trosce o nasze upodabnianie się do Jezusa Chrystusa,  

jako o stałym kierunku naszego chrześcijańskiego życia,  

opartego na wierze, nadziei, miłości i modlitwie. 

 

Wspomagaj nas,  

abyśmy byli Twoim przedłużonym szkaplerzem w świecie,  

który Twojej obecności i pomocy potrzebuje. 

 

Maryjo, Matko Boża Szkaplerzna – módl się za nami. 

 


