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Kolejny rok szkolny, podobnie jak 
Grecy, rozpoczynamy 1 września. 
Wielkie nadzieje, piękne ideały, 
cele, potem przychodzi szara co-
dzienność, kłopoty, zniechęcenie i 
gdzieś w tym wszystkim ten mały i 
trochę większy człowiek, miotany 
ambicjami ale i tchórzostwem. Ktoś 
niedawno mówił, że jeśli wybudu-
jemy źle dom, to można go zburzyć 
i wybudować od nowa. Jeśli źle 
zbudujemy (wychowamy) człowie-
ka, nie można już nic zmienić. Prze-
raża mnie niefrasobliwość niektó-
rych rodziców. O dziecko trzeba 
walczyć miłością, modlitwą, poku-
tą. Modlę się o to, by nikt z moich 
uczniów nie wynalazł jakiejś strasz-
nej broni, czegoś, co zaszkodzi lu-
dziom lub ludzkości, ale modlę się 
również o to, by potrafili logicznie 
myśleć, tworzyć dzieła, które będą 
służyć drugiemu człowiekowi. W 
ubiegłym wieku zaczęto wlewać 
(planowo) w dusze dzieci i młodzie-
ży brzydotę, kłamstwo i złość. W 
ten sposób niszczy się przymioty 
Boże w nas – piękno, prawdę i mi-
łość. Większość gier, filmów, pro-
gramów, zabawek budowana jest 
w ten sposób, także współczesna 
sztuka, muzyka, piosenki. Żyjemy w 
coraz ciemniejszym świecie. Ewan-
gelia jest światłem. Chrystus jest 
drogą, prawdą i życiem. Mamy 
coraz większy zasób różnorakiej 
wiedzy. Ale po to, by ją dobrze 
wykorzystać trzeba nieustannie 
modlić się do Ducha Świętego. Kie-
dyś ojciec św. Jana Pawła II dał Mu 
modlitwę do Ducha Świętego, któ-
rą odmawiał do śmierci.  

 Słowo proboszcza 

 Kącik jubilata 

 Wieści z parafii 

 Ubywa miejsca… 

 Już po wakacjach 

 Refleksje po słowach pro-
boszcza 

 Ksiądz Marian Rykowski 

 Nasz patron 

 Figura z cudownej Groty 
Objawień 

 Dożynki 

 Rekolekcje odnowy w Du-
chu Świętym 

 Od Wiślicy do Maryi 

 Zapomniany legionista 
 

 
 

 

Warto modlić się nią za dzieci, ale 
także dać ją dzieciom do modlitwy. 
 
Duchu Święty,  
proszę Cię o dar Mądrości  
do lepszego poznawania Ciebie  
i Twoich doskonałości Bożych,  
o dar Rozumu do lepszego  
zrozumienia ducha tajemnic  
wiary świętej,  
o dar Umiejętności, abym w życiu 
kierował się zasadami tejże wiary,  
o dar Rady, abym we wszystkim u 
Ciebie szukał rady  
i u Ciebie ją zawsze znajdował,  
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń 
ani względy ziemskie nie mogły 
mnie od Ciebie oderwać,  
o dar Pobożności, abym zawsze 
służył Twojemu Majestatowi  
z synowską miłością,  
dar Bojaźni Bożej,  
abym lękał się grzechu,  
który Ciebie, o Boże obraża. 
 
Ksiądz proboszcz Tadeusz Cudzik 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 

w każdej chwili moc radości. 

Niech Wam pachną kwiaty, drzewa 

i niech wszystko „sto lat” śpiewa! 

Niech Bóg obdarza Was obfitością łask! 

 

JUBILATAMI  wrześniowymi są: 

Pani Bronisława Kamińska (ur. 1922 r.) z Wójtostwa 

Pan  Władysław Krzywicki ( ur. 1926 r.) z Dankowa 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMY   NOWYCH  KAPŁANÓW 
W okresie wakacyjnym  dokonywane są zmiany kadrowe wśród 
duchowieństwa. We wtorek, 23 sierpnia 2016 r. Biskup Kielecki Jan 
Piotrowski wręczył dekrety księżom i dokonał w ten sposób zmian 
personalnych w naszej diecezji. W wyniku zmian Ks. Sebastian Wi-
deł został skierowany do parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach,  a 
Ks. Denis Żółtecki  do parafii Miłosierdzia  Bożego w Pińczowie. Do 
naszej parafii skierowany został  Ks. Marcin Rej ( z parafii w Pińczo-
wie) i neoprezbiter ( tuż po przyjęciu święceń kapłańskich) Ks. Do-
minik Terczyński. Nasz Parafianin – Ks. Szymon Górski został  pre-
fektem alumnów w Wyższym  Seminarium Duchownym  w Kielcach. 
 Księżom na nowych placówkach życzymy Światła Ducha Świętego! 
 
ODNOWIENIE  ŚLUBÓW  JASNOGÓRSKICH 
Polskie parafie (wśród nich także nasza) zawierzyły się w piątek, 26 
sierpnia 2016 r. opiece Matki Bożej Częstochowskiej.  Minęło 60 lat 
Ślubów Jasnogórskich kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jasnogór-
skie Śluby Narodu są nawiązaniem do ślubów króla Jana Kazimierza 
z 1656 roku, jakie złożył w katedrze lwowskiej obierając Matkę Naj-
świętszą na Królową Polski. Uczynił to w duchu wdzięczności za 
uratowanie Polski przed Szwedami. Kiedy wojska szwedzkie odstą-
piły od szturmowania Jasnej Góry, Polacy zrozumieli, że było to 
zwycięstwo Matki Najświętszej. Tekst został napisany przez kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, podczas jego uwięzie-
niu w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy.  Pomnik w Ko-
mańczy z fragmentami modlitwy: „… uczynić wszystko, co leży w 
naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i 
Twojego Syna- Królowo Polski przyrzekamy! …strzec w każdej duszy 
polskiej daru łaski, jako źródła Bożego Życia „ 
 
Chrzty: 
1. Kornelia, córka Arkadiusza i Beaty Zając ze Słopca Rządowego – 
07.VIII 
2. Dominik, syn Sławomira i Marzeny Dudzic z Kranowa – 07.VIII 
3. Jan, syn Pawła i Katarzyny Lasek z Daleszyc – 13.VIII  
4. Igor, syn Leszka i Patrycji Olejarczyk z Brzechowa – 14.VIII 
5. Hubert, syn Marcina i Marty z Daleszyc – 14.VIII 
6. Maciej, syn Przemysława i Ewy Piórczyk z Daleszyc – 15.VIII 
7. Aleksander, syn Piotra i Joanny Wierzbickich z Dublina – 20.VIII 
8. Amelia, córka Jerzego i Hanny Kapela z Daleszyc – 21.VIII 
9. Bartłomiej, syn Mariusza i Agaty Bęben z Niw – 21.VIII 
10. Oliwia, córka Huberta i Kamili Kapela z Daleszyc – 27.VIII 
11. Kordian, syn Adriana i Justyny Rączka z Niw – 28.VIII 
Śluby: 
1. Mariusz Gaworek z Borkowa i Martyna Pietrzyk z Niw – 06.VIII 
2. Przemysław Ząbek z Kielc  i Ewa Kosakiewicz z Daleszyc – 06.VIII 
3. Adrian Malicki z Kranowa i Dominika Otawska z Dankowa – 
06.VIII 
4. Mateusz Wojsa z Wójtostwa i Marcelina Jaworska z Daleszyc – 
13.VIII 
5. Dawid Antecki z Wójtostwa i Anita Zebrzowska z Daleszyc – 
27.VIII 
Pogrzeby: 
1. Tadeusz Stęplewski ze Słopca Szlacheckiego ur. 1959, zm. 31.VII 
2. Stanisława Łygońska z Dankowa ur. 1939 zm. 10.VIII 
3. Władysław Parkita z Brzechowa ur. 1934 zm. 23.VIII 
 

W poprzednim numerze zwracaliśmy uwagę 
na to, że ubywa miejsca na naszym cmenta-
rzu grzebalnym. Załączona fotografia poka-
zuje jak niewiele tego miejsca zostało. Nie-
stety, ludzie umierają i umierać będą, a ob-
owiązkiem żyjących jest godnie pochować 
zmarłych. Zmobilizujmy się,  aby  zapewnić 
bliskim miejsce wiecznego spoczynku. 

głosi napis na tablicy.  
Ileż myśli rodzi ten krótki napis, nic 
bowiem nie przynieśliśmy na ten 
świat, nic też z niego nie możemy wy-
nieść (Apostoł Św. Paweł). To epita-
fium pokazuje, że każda istota zakoń-
czy żywot na tej ziemi. Czas mija szyb-
ko, nagle nie zostanie nawet sekunda. 
Takie epitafia powinny znajdować się 
przy wejściu na każdy cmentarz, może 
i wandali byłoby mniej ? 

A. Oszczepalska 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 września ob-
chodzimy świętych Ar-
chaniołów: Michała, Ga-
briela i Rafała. Aniołowie 
są duchami czystymi, 
które nieustannie obcują 
z Bogiem. Archaniołowie 
św. Michał, św. Gabriel i 
św. Rafał mają szczegól-
ne miejsce wśród dzie-
więciu chórów aniel-
skich. Kościół katolicki 
uważa św. Michała Ar-
chanioła za swego Anioła 
Stróża. Do św. Michała 
Archanioła modlimy się 
w  W chwilach trudnych. Wiele powstało kościołów i kaplic 

pod jego wezwaniem. Historia Michała Archanioła, jed-
nego z najbardziej uprzywilejowanych aniołów, rozpo-
czyna się w momencie stworzenia świata 
Imię Archanioła Gabriela oznacza: „Mąż Boży”. Św. Ar-
chanioł Gabriel jest największym zwiastunem nowiny z 
nieba. To on zwiastował Marii Pannie, że zostanie Mat-
ką Zbawiciela. Imię Archanioła Rafała znaczy: „Bóg 
uzdrawia”. Przez całe wieki św. Rafał Archanioł był 
opiekunem podróżnych. Szczególną kartę w historii 
kultu św. Michała Archanioła zapisała Polska. Jej rycer-
stwo doznawało cudownej pomocy św. Michała w wal-
kach z niewiernymi. Powstawały bractwa i cechy rze-
mieślników pod jego wezwaniem, budowano ku jego 
czci kościoły i kaplice, poświęcano mu instytucje ko-
ścielne i świeckie. W Polsce pod imieniem św. Michała 
Archanioła wybudowano 309 kościołów. Wszystkie na-
rody chrześcijańskie na wszystkich kontynentach, wyra-
żając wiarę w jednego Boga, uznają jednocześnie fakt 
stworzenia przez Niego „wszystkich rzeczy widzialnych i 
niewidzialnych", a więc i duchów niebieskich. Św. Mi-
chał Archanioł jest obecnie znany i czczony przez cały 
świat katolicki. Od zarania dziejów dał się poznać jako 
zwycięski wódz w walce dobra ze złem, jako obrońca 
chwały. 
 Każdy, kto by chciał zaprzeczyć istnieniu aniołów, nie 
będzie miał łatwego zadania. W Starym Testamencie 
mamy aż 120 miejsc o aniołach, w Nowym Testamencie 
– 160 miejsc, w Apokalipsie św. Jana – 67 miejsc. W 
centrum świata aniołów jest Chrystus.  
Imię Michał bywa do dnia dzisiejszego nadawane tak 
mężczyznom, jak i w żeńskiej odmianie — niewiastom.  
W naszej parafii  imię MICHAŁ nosi  105 mężczyzn, MI-
CHALINA  - 8 Imię Michał oznacza: „Któż jak Bóg” i było 
to pierwsze zawołanie aniołów w wielkich zmaganiach z 
szatanem. 

Pielgrzymująca po Polsce kopia figury św. Michała 
Archanioła z groty objawień na wzgórzach Garga-
no przybędzie do Daleszyc. W dniach 27 – 29 
września 2018 r. nawiedzi naszą parafię.  Jej punk-
tem centralnym będą uroczystości odpustowe,  29 
września, w święto świętych archaniołów. W cza-
sie peregrynacji odbędą się nabożeństwa z modli-
twami o uzdrowienie i uwolnienie od nałogów 
oraz z błogosławieństwem dzieci, osób chorych i 
starszych. Wierni będą mieć  możliwość przyjęcia 
Szkaplerza św. Michała Archanioła oraz zawierze-
nia siebie i swojej rodziny opiece Wodza Niebie-
skiego.                            
Figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium na 
Gargano wykonana została w 1507 roku przez 
rzeźbiarza  Andreo Contucciego zwanego Sansovi-
no. Przedstawia ona Księcia Wojsk Niebieskich w 
stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami 
leży pokonany szatan.  
Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało na 
Górze Gargano na pamiątkę objawień archaniel-
skich jakie miały tam miejsce w końcu V wieku. 
Jest to jedyna świątynia na świecie nie poświęco-
na ludzką ręką. Do dziś przybywają tam rokrocznie 
miliony pielgrzymów, wśród których miejsce za-
słynęło niezwykłymi łaskami, które można tam 
wyprosić.                
         

 Do tematu będziemy powracać. A.O. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po  wakacjach, czasie przeznaczonym na wypoczynek i regene-
rację sił, nadszedł wyczekiwany dzień rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Życzymy  uczniom, aby nadchodzące miesiące 
niosły ze sobą wiele radości  i zadowolenia.  
Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty -aby rok ten 
stał się czasem spokojnej pracy i zadowolenia z postępów i 
osiągnięć wychowanków, a także by przyniósł wiele satysfakcji 
zawodowej.   Rozpoczyna się kolejny  rok szkolny i mamy na-
dzieję, iż będzie to Wasza wspólna, niezapomniana przygoda. 
Życzymy  wspaniałego czasu zdobywania wiedzy, rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań, niesłabnących sił w osiąganiu 
sukcesów oraz  wspaniałej zabawy wśród kolegów, koleżanek i 
przyjaciół. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły,  do-
daj  uczniom  ochoty i zdolności, by  nauka była dla Nich pożyt-
kiem doczesnym i wiecznym.  
W naszej parafii naukę rozpoczęło 727 uczniów: w daleszyckim 
gimnazjum 202, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 374, w 
Brzechowie 76, w Słopcu 66, w Kranowie 9. 
 
 

Kolejny kapłan związany z naszą 
parafią -  ks. Kan. Marian Rykow-
ski. „Gazeta Tygodniowa” z 1934 
roku donosiła: „ 1 lipca 1934 
roku parafia w Daleszycach że-
gnała swojego dotychczasowego 
proboszcza – ks. Kan. Mariana 
Rykowskiego, tajnego szambela-
na Ojca Św. 
W ciągu 14-letniego duszpaste-
rzowania w Daleszycach zarów-
no pod względem materialnym 
jak i duchowym okazał wiele 
gorliwości i zjednał sobie po-
wszechną miłość i szacunek 
wśród parafian. Żegnano Go z 
serdecznym żalem. 
29 czerwca  mieszkańcy Skorze-
szyc, niedawno odłączeni od 
Daleszyc do nowo utworzonej 
parafii, złożyli  Księdzu  adres 
hołdowniczy (uroczysta forma 
wyrażenia uznania i szacunku 
osobie szczególnie zasłużonej w 
jakiejś dziedzinie – przyp. red) 
oprawiony w piękną ramę. 
 Nazajutrz rano  po Mszy św. pożegnali swojego duszpasterza 
parafianie daleszyccy wraz  ze wszystkimi  urzędami i organiza-
cjami , dziękując Mu za gorliwą i długoletnią pracę.”  
Wcześniej ks. Rykowski był przez 6 lat  proboszczem parafii Brze-
ziny.  
Kilka ciekawostek:  ufundowane za ks. Rykowskiego dzwony: 
„Jan”, „Józef” i „Maria” Niemcy zabrali z Daleszyc  w czasie woj-
ny w latach 1943-44.  W skarbcu katedralnym w Kielcach zacho-
wały się trzy ornaty z tkanin buczackich cenione w kraju i na 
świecie, jeden należał do kanonika katedralnego, ks. Mariana 
Rykowskiego.                                                               A. Oszczepalska 

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w 
Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy No-
wogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! Jak 
mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem...  

(Adam Mickiewicz) 
Któż z nas nie zna słów z Inwokacji do „Pana Ta-
deusza”! Być może są tacy, którzy nie znają histo-
rii o cudownym uzdrowieniu naszego Wieszcza. 
Trudno sobie dziś wyobrazić literaturę polską bez 
Adama Mickiewicza. Matka z Ostrej Bramy nie 
uzdrowiła go jednak z grypy czy innej choroby 
wieku dziecięcego, jak się powszechnie sądzi. 
Wynajęta niania, trzymając chłopca na ręku, wy-
chyliła się z okna wysokiego budynku, a ten wy-
padł jej z rąk na bruk. Wskutek upadku z wysoka 
chłopczyk stracił przytomność i mimo zabiegów 
lekarza nie odzyskiwał świadomości. Wszyscy 
stracili nadzieję na powrót do zdrowia malca, 
jednak zrozpaczona matka ofiarowała życie syna 
Najświętszej Maryi Pannie. Wówczas nastąpił cud: 
Adaś nie tylko odzyskał przytomność, ale również 
zdrowie.  
Również sługa Boży Jan Paweł II przypisywał Ma-
ryi uratowanie z zamachu 13 maja 1981 r. Papież 
powiedział 13 maja 1994 r.: „Kiedy mogłem kon-
templować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w 
Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej sło-
wa wielkiego polskiego poety Adama Mickiewicza: 
«Panno święta...». Powiedziałem to na koniec 
modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium 
ostrobramskim”.  Marszałek Polski Józef Piłsudski 
był wielkim czcicielem Pani z Ostrej Bramy, modlił 
się żarliwie przed cudownym Obrazem i dał do 
poświęcenia dwa obrazki przedstawiające Matkę 
Miłosierdzia, aby je zawiesić nad łóżkami jego 
córek. Kiedy marszałek umarł, do trumny włożono 
mu sygnet z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobram-
skiej. 
Ostra Brama wiąże się w istotny sposób z kultem 
Miłosierdzia Bożego nie tylko dzięki wizerunkowi 
Matki Miłosierdzia. Znany obraz Jezusa Miłosier-
nego został namalowany w Wilnie przez Eugeniu-
sza Kazimirowskiego i wystawiony publicznie wła-
śnie w Ostrej Bramie w dniach 26-28 kwiet-
nia1935 r. To tutaj św. Faustyna miała wizję 
triumfu Miłosierdzia Bożego. Co roku w listopa-
dzie w Ostrej Bramie wierni i pielgrzymi odmawia-
ją tzw. Godzinki Ostrobramskie ku czci Najświęt-
szej Maryi Panny. Ich treścią są m.in. cuda i łaski, 
jakich Matka Miłosierdzia nie szczędziła w ciągu 
wieków swoim czcicielom.  16 listopada przypada 
święto Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, 
zwanej prosto, od serca - Matką Miłosierdzia. 
Może nasi parafianie zechcą odbyć pielgrzymkę 
do tego CUDOWNEGO MIEJSCA ? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życie ludzkie, szczególnie życie 
chrześcijanina nazywane jest ziem-
skim pielgrzymowaniem. Choć jest 
to jedynie jedna z metafor, dobrze 
odzwierciedla duchowe życie 
człowieka. Przez całe życie czło-
wiek dąży do celu – czy to jakiegoś 
bliższego, np. ukończenia szkoły, 
założenia rodziny, wychowania 
dzieci, czy do celu ostatecznego – 
śmierci, po której następuje sąd i 
życie wieczne (ufam, że nikt świa-
domie nie zmierza ku wiecznemu 
potępieniu). W ten sam sposób 
człowiek prowadzi swoje życie reli-
gijne. Odbywamy różne pielgrzym-
ki do świętych miejsc związanych z 
kultem świętych ludzi, Matką Bożą 
czy z naszym Panem Jezusem 
Chrystusem. Wielu naszych para-
fian corocznie włącza się w życie 
Kościoła podejmując się pieszej 
wędrówki na Jasną Górę w ramach 
Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki. W 
tym roku, po raz 35 pątnicy z na-
szej diecezji wyruszyli z Wiślicy ku 
jasnogórskiemu szczytowi. Wśród 
nich ok. 20-osobowa grupa z na-
szej parafii. W różnym wieku, jedni 
z bagażem doświadczeń piel-
grzymkowych inni po raz pierwszy 
podążyliśmy pod przewodnictwem 
naszego ordynariusza bp. Jana Pio-
trowskiego powierzyć swoje rado-
ści, nadzieje, troski i smutki, wie-
dząc, że najlepsza z matek wysłu-
cha naszych próśb. Przez 8 dni ma-
szerowaliśmy zmagając się z wyso-
kimi temperaturami, cały dzień 
padającym deszczem i własnymi 
słabościami. Budowaliśmy w tym 
czasie wspólnotę – między sobą i 
ze wszystkimi innymi pielgrzyma-
mi. Doświadczaliśmy żywego Ko-
ścioła, podobnie jak na Świato-
wych Dniach Młodzieży. Odnawia-
liśmy swoje duchowe siły w czasie 
modlitwy i poddawaliśmy się re-
fleksji słuchając konferencji du-
chowych. Wraz z każdym pokony-
wanym kilometrem nasze szeregi 
rosły – fizycznie, ponieważ dołą-
czali 

czali kolejni pielgrzymi i duchowo, 
ponieważ zabieraliśmy ze sobą 
intencje wszystkich dobrych ludzi, 
którzy okazali nam choć najdrob-
niejszą życzliwość. Siły do masze-
rowania dodawali nam księża 
przewodnicy, służba muzyczna i 
niestrudzona służba porządkowa, 
w której działał jeden z naszych 
parafian. Dzięki wzajemnej po-
mocy i życzliwości pokonywaliśmy 
samych siebie, składając wszystko 
w ręce Maryi. Miłość jaką Niepo-
kalana okazała nam w tym czasie 
promieniowała z naszych serc – 
przez uśmiech, pogodę ducha, 
uczynki miłosierdzia. Z doświad-
czenia wiem, że owoce piel-
grzymki przychodzą jeszcze wiele 
lat po jej przejściu. Idąc po raz 6 
przeżyłem pielgrzymkę zupełnie 
inaczej niż tę pierwszą. Czuję jed-
nak tą samą pewność, że za rok 
po raz kolejny wyruszę na piel-
grzymi szlak, aby powierzyć się 
Najświętszej Panience. Za każdym 
razem droga wygląda inaczej, 
człowiek inaczej ją przeżywa. 
Dzięki temu wiem, że każdy może 
znaleźć na niej swoje miejsce. Czy 
uda się iść całą trasę, czy może 
dołączy się tylko na jeden etap 
lub jeden dzień – nie ważne. 
Ważne jest to, aby iść z sercem 
przepełnionym miłością do Boga, 
Matki Bożej i drugiego człowieka. 
Czasem może ciężko kochać, jed-
nak już pragnienie kochania jest 
miłe Bogu. Za tę ofiarę złożoną ze 
swojego czasu, ze swoich sił, tru-
du, Bóg hojnie obdarzy nas swoi-
mi łaskami. Bracie, Siostro, czy 
odważycie się iść z nami? Na ko-
niec chciałbym tylko dodać, że już 
w tym roku niektórzy myśleli, że 
to z naszej parafii idzie największa 
liczba pielgrzymów w grupie bia-
łej. Do tego jednak sporo brako-
wało. Może w przyszłym roku 
pokażemy na co nas stać? Do od-
ważnych świat należy. 

kl. Mateusz Szostak 

Cmentarz jest dokumentacją na-
szej historii. Jest na cmentarzu 
parafialnym w Daleszycach ( przy 
bramie do nowej części ) nagro-
bek Edwarda Krawczyka. Napis na 
nagrobku informuje, że był 
uczestnikiem walk o niepodle-
głość Polski. Wiem od rodziny 
Predygierów, że był synem ów-
czesnego organisty – Jana Kraw-
czyka , uczniem kieleckiego gim-
nazjum podobnie jak rówieśnicy 
zaangażowanym w życie społe-
czeństwa po trudnym okresie I 
wojny światowej. Był związany  z 
działalnością Legionów Polskich  
Piłsudskiego. Nie przechodźmy 
obojętnie obok Jego mogiły, 
zwłaszcza, że nestorka rodziny, 
która się  nią opiekowała  już nie 
żyje.   
W wykazie legionistów można 
znaleźć jeszcze nazwiska innych  
DALESZAKÓW : Michała Kobryna  
i Michała Nowakowskiego. Sądzę, 
że tych nazwisk jest znacznie wię-
cej, czy uda się je odtworzyć?     
              

A. Oszczepalska 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

W dniach od 9 do 16 lipca 2016 
roku odbyły się diecezjalne reko-
lekcje Odnowy Życia w Duchu 
Świętym w malowniczej górskiej 
wiosce Kacwinie. W rekolek-
cjach uczestniczyło 260 osób, w 
tym 17 z naszej wspólnoty z Da-
leszyc. Organizatorem rekolek-
cji, które mają miejsce każdego 
roku w okresie letnim, jest 
ksiądz Andrzej Drapała i świecki 
lider Jerzy Malisiewicz. 
Aby dobrze wykorzystać czas 
rekolekcji, na miarę indywidual-
nych potrzeb i oczekiwań, każdy 
uczestnik mógł wziąć udział w 
jednej z czterech ścieżek tema-
tycznych zaproponowanych 
przez organizatorów: 
I. Seminarium Odnowy życia w 
Duchu Świętym to ścieżka dla 
spragnionych żywej i głębokiej 
więzi z Bogiem. Zarówno tych, 
którzy pierwszy raz przeżywają 
taki sposób formacji oraz tych, 
którzy chcą swoją relację z Pa-
nem odświeżyć i pogłębić. 
Seminarium to szczególny czas 
doświadczenia mocy i łaski Du-
cha Świętego, Ducha, Ojca i Syna, 
który nas prowadzi na drogach 
wiary, nadziei i miłości.  

 

Bez Jego tchnienia nikt nie może 
powiedzieć „Jezus jest Panem” 
(1Kor 12,3). To czas prośby skie-
rowanej do Ojca, przez Jezusa 
Chrystusa w mocy Ducha Świę-
tego o oświecenie naszych dróg 
światłem Bożej nauki, o prosto-
wanie zawiłych ścieżek naszego 
życia. 
To prośba, by Bóg sam działał 
pośród Swojego ludu. Wierzy-
my, że dzięki miłosierdziu Pana 
możemy doświadczyć Jego nie-
zwykłej i zadziwiającej bliskości 
już tu na ziemi. 
II. Ścieżka małżeńska to czas dla 
małżeństw, czas poświęcony 
budowaniu głębokich więzi w 
małżeństwie i rodzinie na fun-
damencie Bożego Słowa i mocy 
Ducha Świętego. Wbrew po-
wszechnym wyobrażeniom za-
dania małżeńskie i rodzicielskie 
nie realizują się spontanicznie i 
sam instynkt nie wystarczy, by 
kwitło małżeństwo i bez więk-
szego wysiłku udało się dobrze 
wychować dzieci. Małżeństwo i 
rodzina nie mogą być „dodat-
kiem” do udanego życia zawo-
dowego. Poświęcamy wiele cza-
su i energii, aby być specjalistą 
w swoim zawodzie.  

Dlaczego tak mało wysiłku wkła-
damy w to, co jest najważniej-
sze, naiwnie wierząc, że „ jakoś 
to będzie”?  
Tymczasem zbudowanie dobre-
go małżeństwa i rodziny należy 
traktować jako najważniejszą 
życiową inwestycję! Aby zbudo-
wać trwałą, szczęśliwą rodzinę 
potrzebujemy nie tylko dobrej 
woli, ale także znajomości pew-
nych zasad, konkretnych porad i 
wskazówek, które pozwolą nam 
ominąć pułapki i przetrwać ży-
ciowe burze. Jednak nie osią-
gniemy tego polegając tylko na 
własnych siłach i ludzkiej mą-
drości. Klucz do szczęśliwego 
życia rodzinnego jest ukryty, jak 
drogocenna perła. Na tych reko-
lekcjach pomagali nam to zro-
zumieć ks. Andrzej Drapała oraz 
Basia i Wiesław Lipcowie, któ-
rych posługę umacniało działa-
nie Ducha Świętego. 
III. Droga lectio divina z łac. 
“BOŻE czytanie (Pisma św.)” nie 
jest jedną z wielu praktyk modli-
twy, pobożności, sposobów, 
technik czy metod na doskona-
łość, ale jest klasyczną, starożyt-
ną, odkrywaną na nowo drogą 
prawdziwego życia, prawdziwym 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szukaniem i odnalezieniem w 
Piśmie św . – SŁOWA – JEZUSA 
CHRYSTUSA – UMIŁOWANEGO. 
Celem lectio divina jest przebywa-
nie w SŁOWIE.  
Lectio divina to nie tylko modli-
twa słowem Bożym, ale „prze-
modlenie” SŁOWA; to nie tylko 
doświadczenie mocy słowa Bo-
żego, ale „przeżycie” dogłębne 
SŁOWA; to nie tylko głoszenie 
słowa Bożego, ale „przekazanie” 
SŁOWA jako DAWCY życia nowe-
go i Bożego. To droga dla wszyst-
kich wierzących, ochrzczonych i 
nieochrzczonych, ludzi prostych 

 Rekolekcje to wspaniały czas dla 
rodzin, ale także dla osób samot-
nych. To czas wytężonej pracy 
duchowej, ale również wypoczyn-
ku.  W wolnych chwilach wypoży-
czaliśmy rowery, aby podziwiać 
malownicze widoki górskie, spa-
cerowaliśmy, wyjeżdżaliśmy do 
Niedzicy zwiedzić zamek, do po-
bliskich miejscowości lub spotyka-
liśmy się w małym gronie, aby 
dzielić się tym, w jaki sposób 
Duch Święty poruszał nas podczas 
rekolekcji. 

Z roku na rok przybywa uczest-
ników rekolekcji. Niemal każdy, 
kto na nie przyjedzie, kto za-
smakuje takiego życia w blisko-
ści z Panem, z przyrodą, w której 
na każdym kroku odnajduje się 
znaki obecności jej Stwórcy, sta-
je się „stałym bywalcem” tych 
spotkań. Jest to najlepszy do-
wód, jak wspaniały to czas oraz 
jak wielkie jest pragnienie Boga 
w głębi serc ludzi.  
A kiedy czas rekolekcji dobiega 
końca, w wielu z nas pojawia się 
czytelne pragnienie: „Chcę tu 
wrócić za rok, chcę jeszcze raz to 
przeżyć”. 

Rada Wspólnoty  
„Droga na Syjon” 

Każdego dnia spotykaliśmy się 
wspólnie na mszy świętej. 
Następnie na ścieżce, którą wy-
braliśmy pierwszego dnia, a wie-
czorem na uwielbieniu Pana 
Boga. Mieliśmy również możli-
wość adorować codziennie Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie.  
Odwiedził nas także biskup Jan 
Piotrowski i przewodniczył mszy 
świętej, wiele czasu poświęcił na 
rozmowy z uczestnikami rekolek-
cji podczas spotkania w miłej at-
mosferze przy filiżance kawy.  

i wykształconych, ubogich i 
bogatych, pokornych i peł-
nych pychy, dla duchownych, 
konsekrowanych, świeckich 
dla każdego, kto pozwala się 
odnaleźć całkowicie przez 
Słowo i w SŁOWIE, które sta-
ło się CIAŁEM. Ten temat 
zgłębiał ksiądz Konrad Wa-
lerczak. 
   Nie tylko dorośli mogli na-
pełniać się duchowo. Każda 
grupa wiekowa miała przy-
dzielonego kapłana, kleryka i 
opiekunki, zarówno mło-
dzież, dzieci w wieku szkol-
nym i przedszkolnym. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dożynki, Święto Plonów - ludowe 
święto połączone z obrzędami dzięk-
czynnymi za ukończenie żniw  i prac 
polowych. W czasach przedchrześci-
jańskich – etniczne święto słowiańskie, 
przypadające w okresie równonocy 
jesiennej (23 września). W Daleszy-
cach tradycyjnie  świętowanie rozpo-
częła Msza Św. celebrowana przez ks. 
Tadeusza  Cudzika, ks. Józefa Podkowę 
i ks. Dariusza Szczykutowicza.  
Zamiast komentarza cytujemy polską 
legendę, znalezioną w tygodniku kato-
lickim z 1925 roku NIEDZIELNY  
DZWON: 
 

 „Nie tak to było dawniej, jak teraz. Dużo zmieniło się przez wieki i to zmieniło 
na gorsze. Niegdyś byli ludzie szczęśliwi, bo byli dobrzy; jeden drugiemu był 
bratem serdecznym, gotów mu każdej chwili usłużyć, w każdym wypadku 
dopomóc, ze wszystkim podzielić się w razie potrzeby. To też Pan Bóg błogo-
sławił ludziom, darzył ich czerstwym zdrowiem, długim życiem i wszystkim, 
czego im było do szczęścia potrzeba. Drzewa rodziły smakowite owoce, a zbo-
ża miały ziarno na całym źdźble, kłosy były długie, od korzenia samego, ni-
gdzie gołej słomy nie zobaczyłeś. Cóż, kiedy ludzie nie umieli cenić tego 
szczę¬ścia, dobrobyt rozpróżniaczył ich, zepsuł. Nie stało się to nagle — za-
pewne — ale diabeł powoli, a ciągle namawiał ich do złego, podszeptywał im 
niecne myśli, pobudzał do złych uczynków. Wreszcie doszło do tego, że ludzie 
poczęli sobie źle życzyć, poczęli się nienawidzić, poczęli sobie dokuczać, 
krzywdzić się nawzajem. Wszelkie zło rozpanoszyło się na ziemi, a czart śmiał 
się i coraz więcej dusz ludzkich garnął pod panowanie swoje. Długo patrzył 
Pan Bóg na przewrotność ludzką i czekał cierpliwie, aż się lud opamięta. Gdy 
jednak złe końca nie miało, postanowił ukarać ludzi i ująć im żywności — po-
stanowił zniszczyć zboże, bo z wielkiego dostatku pomiatali już chlebem, kar-
mili nim świnie, rozrzucali, deptali — naprawdę nie byli godni tego daru boże-
go. I byłaby ludzi spotkała męka straszna, gdyby byli chleb stracili. Przewidzia-
ła to Najświętsza Panna i litując się niedoli ludzkiej, zaczęła prosić Pana Boga, 
aby nie niszczył zboża wszystkiego , aby przynajmniej cząstkę, cząsteczkę 

 I wtedy, gdy rozgniewany Pan Bóg 
chciał strącić wszelkie ziarno z kłosa, 
Panienka Maria uchwyciła rączką Swo-
ją świętą wierzchołek kłosa, wzrok 
błagalny zwróciła ku Stwórcy i prosiła: 
— Panie Boże, zostaw tyle dla mnie! 
Pan Bóg wysłuchał prośby serdecznej 

maleńką raczył zostawić dla sierotek, dla 
dziatek niewinnych.  
I wtedy, gdy rozgniewany Pan Bóg chciał 
strącić wszelkie ziarno z kłosa, Panienka Ma-
ria uchwyciła rączką Swoją świętą wierzcho-
łek kłosa, wzrok błagalny zwróciła ku Stwór-
cy i prosiła: — Panie Boże, zostaw tyle dla 
mnie! Pan Bóg wysłuchał prośby serdecznej 
Matki Syna Swojego i na źdźble zostawił kłos 
tak wielki, ile Najświętsza Panna rączką Swo-
ją zasłoniła. Odtąd kłos na zbożu jest mały, 
mamy też ziarna mniej i chleba nie tyle, ile 
go dawniej bywało. Ale też i za to, co mamy, 
winniśmy codziennie dziękować Panu Bogu i 
Najświętszej Pannie Marii, a szanować chle-
ba najmniejsze okruszyny. 
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