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Lubię jesień. Coraz dłuższe 
wieczory, to raj dla wielbicieli 
książek. Powoli uspokaja się 
nasze życie. Wchodzimy do 
naszych wnętrz, również i tych 
duchowych. Więcej czasu, by 
zajrzeć na cmentarz, posprzą-
tać, ale i powspominać, spoj-
rzeć do tyłu. Czas, by pomyśleć 
o sobie. Skończyłem czytać „ 
Judasza” (polecam) i wciąż 
chodzę z tym problemem, że 
podobnie jak Apostołom trud-
no było zrozumieć Jezusa, tak i 
nam, mimo 2000 lat, trudno 
zrozumieć Jego samego, Jego 
Królestwo. Przypuszczam, że o 
wiele łatwiej byłoby za Nim iść, 
gdybyśmy chcieli wejść do 
Jego Królestwa. Tymczasem 
ciągle próbujemy budować je 
według naszej  wyobraźni. 
Byłem kiedyś przy śmierci 
księdza. Kiedy zabrano jego 
ciało, zaczęliśmy szukać ubra-
nia do pogrzebu. Wszędzie 
miał różańce. Pewnie wiele 
innych rzeczy zaniedbał w ży-
ciu, ale obrał to co najważniej-
sze. Ciągle siedział u stóp Jezu-
sa i Maryi. Nie mów, za kogo 
się modlisz, powiedz raczej za 
kogo się nie modlisz. Nie poka-
zuj, co zbudowałeś. Pokaż, w 
jakim stopniu czyjeś życie 
uczyniłeś mniej bolesnym, 
prostszym, radośniejszym, 
wolnym – swoją różańcową 
modlitwą. 
 

 Słowo proboszcza 

 Kącik jubilata 

 Wieści z parafii 

 Rocznica pontyfikatu Ja-
na Pawła II 

 Święta o których warto 
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 Ojciec Hieronim 
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 Rok formacyjny dla Od-
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Październik miesiącem  
modlitwy różańcowej 

 

Z okazji  urodzinowego jubileuszu życzymy wszelkiej po-
myślności. Niech kolejne lata upływają w zdrowiu, spokoju 
i pogodzie ducha, a codzienność niech będzie wypełniona 
tylko radosnymi chwilami. To właśnie najstarsi pośród nas 
pomnażają mądrość i służą dojrzałymi  radami, są strażni-
kami dziedzictwa narodu i całej ludzkości – a my postrze-
gamy ich jako szczególnie obdarowanych Bożą łaską. 

Życzenia kierujemy do Pań: 
FELIKSY  TARŁOWSKIEJ  (09.10.1920) z Daleszyc  

GENOWEFY  PACIOREK  (20.10.1922)  z Brzechowa 
KAZIMIERY  RYCHEL  (04.10.1923) z Daleszyc ul. Kościuszki 

KS. PRAŁATOWI  FRANCISZKOWI  
BERAKOWI wieloletniemu probosz-
czowi daleszyckiej parafii z okazji 
imienin życzymy obfitości łask Bo-
żych od naszego Pana i błogosła-
wieństwa na każdy dzień życia, a 
Maryja niech przygarnia Cię do swe-
go serca. 
  
29 października będzie świętował 
swoje imieniny nasz proboszcz - ks. 
Kan. Tadeusz Cudzik .                     
Drogi Księże z okazji imienin pra-
gniemy już dziś złożyć bardzo ser-
deczne życzenia: obfitych Bożych 
łask  oraz samych radosnych chwil! 
Niech Duch Święty opromienia swym 
światłem każdy dzień Twojej ka-
płańskiej posługi. Życzymy  pomyśl-
ności w realizacji planów, nowych 
marzeń i kolejnych natchnień. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrzty: 
1. Pola, córka Łukasza i Justyny Dzik z Zagórza – 
3.09 
2. Oliwier, syn Marcina i Ewy Ozga z Niw – 
10.09 
3. Borys, syn Pawła i Sabiny Olejarczyk z Brze-
chowa – 17.09. 
Śluby: 
1. Jakub Szałankiewicz ze Staszowa i Katarzyna 
Urban z Dąbrowy Górn. – 10.IX 
2. Łukasz Wieczorek z Leszczyn i Karolina Kraiń-
ska z Daleszyc – 10. IX 
3. Karol Frąk z Dankowa i Dominika Otawska z 
Daleszyc – 17.IX 
Pogrzeby: 
1. Zygmunt Burza z Brzechowa ur. 1926 zm. 
07.09 
2. Wanda Pacierz z Daleszyc ur. 1925 zm. 11.09 
3. Stanisława Ozga z Dankowa ur. 1927 zm. 
14.09 
4. Marian Otawski z Sokołowa Podlaskiego ur. 
1940 zm. 20.09 

W nocy z 28 na 29 września 1978 roku po zaledwie 33 
dniach pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I. 14 paź-
dziernika rozpoczęło się więc drugie już w tym roku 
konklawe - zebranie kardynałów, mające wyłonić nowe-
go papieża. 16 października 1978 roku około godziny 
17.15 w siódmym głosowaniu metropolita krakowski, 
kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął 
imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogło-
sił wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM! Nowy 
biskup Rzymu udzielił pierwszego błogosławieństwa 
"Urbi et Orbi" - "Miastu i Światu". 22 października na 
Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja 
pontyfikatu, a następnego dnia pierwsza audiencja dla 
4000 Polaków zgromadzonych w auli Pawła VI. 12 listo-
pada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazy-
likę św. Jana na Lateranie, stając się w ten sposób Bi-
skupem Rzymu. 
W ciągu kolejnych 27 lat posługiwania na Stolicy Apo-
stolskiej Jan Paweł II przewodniczył ponad tysiącu au-
diencji generalnych, odbył 102 pielgrzymki zagraniczne i 
140 na terenie Włoch. Łącznie poza terenem Włoch Jan 
Paweł II spędził ok. 7% pontyfikatu. Złożył 300 wizyt w 
rzymskich parafiach. Napisał 14 encyklik, 12 adhortacji 
apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 41 listów apo-
stolskich i 25 listów "motu proprio". Dokonał kanonizacji 
blisko 500 osób (ok. 400 z nich to męczennicy), beatyfi-
kował 1320 sług Bożych (w tym ponad 1000 męczenni-
ków). Odbyło się 8 konsystorzy związanych z kreacją 
nowych kardynałów, 6 zgromadzeń generalnych synodu 
biskupów. 
Powyższe dane statystyczne nie oddają jednak nawet 
skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyfikatu 
pierwszego w dziejach Kościoła Papieża-Polaka. Przez 27 
lat, jakie upłynęły od chwili objęcia przez Karola Wojtyłę 
godności Następcy Piotra, zmienił się Kościół i świat. Jan 
Paweł II, mimo postępującej choroby, nigdy nie przestał 
być świadkiem Chrystusowej Ewangelii. 

Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał w ostatnim 
czasie kilku nominacji personalnych. 
Ks. Andrzej Drapała - proboszczem parafii pw. Św. 
Rozalii dz. i św. Marcina bpa i w. w Zagnańsku. 
Ks. Andrzej Kaleta (sen.) - scholastykiem i prałatem 
Kieleckiej Kapituły Katedralnej. 
Ks. Andrzej Kaleta (sen.) - wykładowcą misjologii w 
WSD w Kielcach. 
Ks. Adam Kędzierski - kanonikiem honorowym Kie-
leckiej Kapituły Katedralnej. 
Ks. Marcin Gałczyński - Moderatorem Diecezjalnego 
Ruchu Światło-Życie. 
Ks. Miłosz Hołda - Kapelanem Oddziału Świętokrzy-
skiego Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRI-
STIANA”. 
Ponad 5 tysięcy pątników dotarło na Święty Krzyż w 
XVII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym i IV 
Pielgrzymce Rowerowej. Na miejscu wierni modlili 
się pod przewodnictwem biskupów diecezji kieleckiej 
i radomskiej. 
Zachęcamy do zakupienia w swoich parafiach i lektu-
ry nowych - numerów „Niedzieli" i „Gościa Niedziel-
nego". 
W najnowszej „Niedzieli" znajdziemy m.in.: 
- Ziarnem jest słowo - XX pielgrzymka Niedzieli na 
Jasną Górę 
- Biskupi o kampanii "Przekażmy sobie znak pokoju" 
- Jan Paweł I - papież radosnego zwiastowania 
- Z Aniołami świętymi - kim są aniołowie i czy na-
prawdę istnieją? 
- Nierozliczone niemieckie zbrodnie 
- O duszy młodego pokolenia Polaków 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik w Kościele katolickim 
w Polsce jest miesiącem modlitwy 
różańcowej. Do odmawiania ró-
żańca kilkakrotnie wzywała Matka 
Boża w czasie objawień: w Lour-
des, w La Salette i w Fatimie. Jan 
Paweł II mówił: "Różaniec, to moja 
ulubiona modlitwa! Taka wspania-
ła modlitwa! Wspaniała w jej pro-
stocie i jej głębi. W tej modlitwie 
powtarzamy po wielekroć słowa, 
które Dziewica Maryja usłyszała od 
Archanioła i od swej kuzynki Elż-
biety.”  
Od początku chrześcijaństwa wielu 
wiernych bardzo poważnie trakto-
wało słowa św. Pawła: "Nieustan-
nie się módlcie"  Znane są świadec-
twa o pustelniku Pawle z Teb (III 
w.), który starał się odmawiać każ-
dego dnia trzysta razy "Ojcze 
nasz". Do liczenia modlitw używał 
trzystu kamyków, które kładł sobie 
na kolana i stopniowo zrzucał. Od 
w. VI używano już do takiego licze-
nia sznura z paciorkami. Nadanie 
tej modlitwie nazwy "różaniec" nie 
jest łatwe do wyjaśnienia, choć 
wiadomo z całą pewnością, że róża 
od bardzo dawna jest symbolem 
Matki Bożej. Być może wpływ miał 
tu średniowieczny wieniec z kwia-
tów, który w niektórych językach 
nazywano właśnie "różańcem".  
 

Wyjaśnienie może przynosić pew-
na XIII-wieczna legenda. Opowiada 
ona o bardzo leniwym młodzieńcu, 
którego jedynym dobrym uczyn-
kiem było to, że każdego dnia spla-
tał wieniec z róż i przyozdabiał nim 
figurę Maryi.  
Dotknięty łaską wstąpił do zakonu. 
Jednakże nie mogąc w klasztorze 
codziennie zbierać kwiatów na 
wieniec, zaprzestał swojego zwy-
czaju. Było mu tego żal i już zamie-
rzał opuścić klasztor, ale pewien 
stary mnich udzielił mu takiej rady: 
"Jeśli chcesz życiem nowym cieszyć 
Maryję Królowę, z szlachetnych 
czynów wianek w każdy dzień 
niech dostanie. Wplataj weń słowa 
chwały (...) po pięćdziesiąt "Zdro-
waś Maryja" codziennie będziesz 
odmawiać. To już będzie cały wie-
niec, który ona bardziej ceni niźli 
lilie, niźli róże". 
W XV w., odmawianie różańca po-
łączono z rozważaniem życia Pana 
Jezusa i Maryi. Wyodrębniono 15 
istotnych momentów z ich życia i 
powiązano je z dziesiątkami 
"Zdrowaś Maryjo". Tajemnice po-
dzielono na trzy części: radosne, 
bolesne i chwalebne. W ten spo-
sób w ciągu wieków ukształtowała 
się taka postać różańca, jaką zna-
my dzisiaj.  
 
 

Wyszperane w Archiwum Diece-
zjalnym.  
„22 października 1955 roku o 
godz. 8.30 przybył do parafii w 
towarzystwie ks. Mieczysława 
Połoski  ks. Infułat dr Zygmunt 
Pilch – Rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego w Kielcach –  
mający władzę bierzmowania, 
udzieloną przez Przewodniczące-
go Episkopatu Polski  B-pa dr Mi-
chała Klepacza, delegowany 
przez Rządcę Diecezji Kieleckiej 
ks. B-pa Franciszka Sonika. Po 
uroczystej mszy odprawionej 
przez Infułata okolicznościowe 
kazanie wygłosił ks. Kan. Mieczy-
sław Połoska. Po egzaminie ks. 
Infułat udzielił Sakramentu 
Bierzmowania 787 osobom. Z 
parafii Daleszyce 763, Pierzchnica 
15, Bieliny 5, Ociesęki 2, Skorze-
szyce 1, Cisów 1. 
W czasie uroczystej Mszy Św. 
pieśń „Zmiłuj się o Panie” pod 
przewodnictwem organisty Józefa 
Urbańskiego  wykonała młodzież 
przystępująca do Sakramentu 
Bierzmowania. Biskup zachęcał 
do gorącej modlitwy, do korzy-
stania z darów Ducha Świętego i 
przywiązania do kościoła katolic-
kiego. W uroczystości udział wzię-
ło około 3500 wiernych. Oprócz 
wspomnianych kapłanów obecni 
byli: ks. Henryk Peszko, ks. Henryk 
Grabowski, ks. Jan Pałys, ks. Sta-
nisław Niedzielski z parafii Bieli-
ny, ks. Lucjan Czechowski z parafii 
Krajno, ks. Tomasz Banach z pa-
rafii Górno, ks. Stanisław Kudelski 
i ks. Wincenty Bętkowski z Kazi-
mierzy Wielkiej. 
Do Komunii przystąpiło ok. 1500 
osób. Pogoda była wyjątkowo 
piękna, uroczystości odbywały się 
na cmentarzu kościelnym.” 
Sądzimy, że wśród parafian jest 
wielu, którzy pamiętają uroczy-
stość. Może zechcecie podzielić 
się wspomnieniami? 

A.Oszczepalska 
 

Stary góral opowiadał: - Kardynał Karol Wojtyła chodzieł w góry. Nikt na-

wet nie wiedzioł, kto on jest, bo się nie przedstawioł, no ale zawse set 

rano na Rusinowom Polanę do kaplicy i kie był na Rusinowej, to zacho-

dzieł hań zawse do babki Kobylarcyk. Aniela Kobylarczyk była ostatnią 

gaździną Rusinowej Polany. Każdy ją znał i każdy mógł się u niej napić 

herbaty. Kiedyś kardynał Wojtyła też ją o herbatę poprosił, ale ona go nie 

poznała. Powiedziała tylko: - Ej, żeście się najedli, aj najedli, kozdy by her-

batkę chcioł pić, ale wody to mi ni mo kto przinieść. Na te słowa poderwał 

się kardynał, wziął dwa wiadra i poszedł do źródła po wodę. Po 16 paź-

dziernika 1978 roku ktoś zagadnął Anielę Kobylarczyk: - No, babko, widzi-

cie. Tego, coście posłała po wodę, obrali na papieża, a wyście mu telo do-

brze zrobieła, boście mu herbaty uwarziła! Na to babka Aniela Kobylar-

czyk rzekła ze smutkiem: - Hej, kieby jo była wiedziała, to jo by mu tej 

herbaty nie warziła. Miałabyk se teroz dwa wiaderecka wody świenconej. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród  dokumentów w Archiwum Diecezjalnym  
znalazłam ciekawostkę  naszej parafii, którą wła-
śnie w październiku chciałabym przytoczyć: Pro-
boszcz Franciszek Mudyna zawiadomił Kurię Diece-
zjalną, że kleryk Zakonu Braci Mniejszych – Hiero-
nim – Stanisław Tarłowski ur. w Daleszycach 26 
.09. 1944 roku  w dniu 4 października 1967 roku w 
Kościele OO Franciszkanów w Krakowie  złożył 
Uroczystą Profesję. A to fotografie z naszego dale-
szyckiego podwórka - uroczystości prymicyjne w 
rodzinnej parafii: 
Ojcze Hieronimie! Dziękujemy Bogu Ojcu za dar 
Twojego życia i dar duszpasterskiego posługiwania.  

Święty Hieronim - legenda 
   Pewnego dnia, kiedy święty Hieronim odmawiał Nieszpory wraz ze swoimi braćmi, wszedł do klasztoru lew i wszyscy uciekli ze 
strachu, z wyjątkiem Hieronima, który, przeciwnie, wyszedł mu naprzeciw, jakby chodziło o gościa. Wtenczas lew pokazał mu zra-
nioną łapę, a święty wezwał braci i rozkazał ranę przemyć i pilnie odnaleźć przyczynę okaleczenia. Bracia posłuchali i spostrzegli, że 
łapa była napuchnięta, gdyż utkwił w niej wielki kolec, i wyleczyli lwa. 
     Kiedy lew był już zdrowy, nie pomnąc na swoją drapieżność pozostał z braćmi jako zwierzę domowe; a Hieronim pojął wówczas, 
że Bóg wysłał mu go nie po to, by wyleczył mu łapę, 1ecz by został na służbie w klasztorze. I poradziwszy się braci obarczył go obo-
wiązkiem prowadzenia na pastwisko i pilnowania osiołka, który przynosił im drewno z lasu. Lew rychło okazał się pasterzem pi l-
nym, nigdy nie odstępował osła ani na krok i miał na niego baczenie, kiedy ten skubał sobie trawę. Ponadto zawsze odprowadzał 
go do klasztoru o należnej porze - by sam mógł też coś zjeść i by osioł wykonał swoją pracę. 
     Pewnego dnia zdarzyło się, że kiedy osioł pasł się, lwa ogarnęła wielka senność i zasnął. Przechodzili tamtędy kupcy z karawaną 
wielbłądów, ujrzeli samotnego osła i zabrali go. Lew się obudził, a nie zobaczywszy osła zaczął biegać to tu to tam, głośno rycząc, 
lecz go nie znalazł, wrócił więc do klasztoru ,wstydził się jednak tak bardzo, że nie śmiał wejść, jak to czynił zawsze.  Wtenczas bra-
cia, widząc, że wrócił później niż zwykle i sam, pomyśleli, iż poczuł głód i pożarł osła, więc nie dali mu nic jeść, powiadając: - Idź 
pożryj sobie drugą połowę osła i napchaj sobie brzuch, szkaradny żarłoku! Jednak niektórzy bracia, myśląc, że lew jest niewinny, 
przeszli przez pastwiska, by zobaczyć, czy nie znajdą osła żywego albo przynajmniej resztek po nim, jeśli naprawdę nie żyje; lecz nie 
znaleźli nic i wróciwszy do klasztoru opowiedzieli o wszystkim Hieronimowi.   Musieli jednak mieć kogoś, kto pełniłby obowiązki 
osła, postanowili zatem, że rozkażą lwu, by tę pracę wykonywał i kiedy nacięli drzewa w lesie, ładowali je na bestię, ta zaś potulnie 
brata na siebie brzemię i niosła je do klasztoru. 
     Pewnego dnia, gdy lew zakończył już swą służbę i wyszedł, by pobiegać po lesie, być może w nadziei odnalezienia swego towa-
rzysza, zobaczył, że nadciągają z daleka kupcy, wraz z obładowanymi wielbłądami, a na czele karawany osioł. W tamtych okolicach 
panuje bowiem zwyczaj, że kiedy podróżuje się z wieloma wielbłądami, przed karawaną idzie jako przewodnik osioł, który ma 
przywiązany do szyi sznur. Lew, rozpoznawszy swojego towarzysza, rzucił się na kupców z przerażającym rykiem, przepłoszył ich, a 
potem nie przestając ryczeć i waląc wściekle ogonem o ziemię stanął przed wszystkimi obładowanymi wielbłądami i zmusił je, by 
szły za nim do klasztoru. Kiedy bracia ujrzeli, że nadchodzi lew z osłem i całą karawaną, pobiegli do Hieronima, by mu o tym powie-
dzieć, on zaś, choć wiedział przecież o wszystkim, co się stało, rzekł: - Idźcie, moi bracia, przygotujcie wszystko dla gości, którzy 
wnet przybędą. Nie skończył jeszcze mówić, kiedy nadbiegł posłannik. - Przy bramie są goście, którzy pragną rozmawiać z opatem. - 
rzekł.  A Hieronim kazał ich wprowadzić. Wtedy owi goście, a byli to kupcy, rzucili mu się do stóp błagając o wybaczenie swojej 
winy. - Możecie zabrać swoje rzeczy - powiedział im uprzejmie święty Hieronim - i nauczcie się na drugi raz, że nie wolno sięgać po 
cudze. Kupcy błagali, żeby bracia zechcieli przyjąć połowę oliwy którą przewozili, i prosili tak długo, aż wreszcie święty zgodzi! się, 
bo nie chciał sprawiać im przykrości. Wtedy kupcy obiecali ze co roku będą dawali braciom taką samą miarę oliwy i także spadko-
biercom przykażą to czynić.                                                                                                              Leggende cristiane, Milano  
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizytacja biskupia w parafii jest 
czynnością apostolską. Ukazuje 
ona, że Biskup jest fundamentem i 
znakiem jedności Kościoła diece-
zjalnego. Wszyscy znamy życie 
toczące się w parafii. Ludzie przy-
chodzą, modlą się, pomagają w 
upiększaniu świątyni, poświęcają 
swój czas angażując się w różne 
prace, zbierają pieniądze, podej-
mują trud współodpowiedzialności 
za dobra Kościoła, czasem narze-
kają. Są członkami  różnych grup 
modlitewnych. W ten rytm co-
dziennego życia co pięć lat wpisuje 
się jedno słowo: wizytacja.  Wizy-
tacja, która trwała od stycznia br. 
stanowiła  okazję do pogłębienia 
kontaktów z duszpasterzami i 
wiernymi oraz różnymi wspólno-
tami modlitewnym. Biskup wizy-
tował też sprawy administracyjno-
gospodarcze parafii tj. stan i po-
trzeby kościoła parafialnego, , 
kancelarii parafialnej, spisy inwen-
tarza kościoła i wszystkiego, co 
należy do parafii. Było spotkanie z 
katechizowanymi w parafii: 
dziećmi przedszkolnymi, uczniami 
szkół podstawowych i gimnazjum, 
grupami parafialnymi i stowarzy-
szeniami. 



 
 

 
 

 

 

 

Niezwykle ważnym wydarzeniem była wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Niwach i w domu chorego Do-
minika. Zakończenie wizytacji odbyło się 29 września, w dniu Odpustu Parafialnego. Najradośniejszym było 
spotkanie z dziećmi w czasie Mszy św.  Na zakończenie ks. bp Marian Florczyk pobłogosławił  dzieci zebrane 
w kościele ,wręczył pamiątkowe obrazki i osłodził cukierkami.  Ksiądz Biskup odwiedził cmentarz parafialny,  
zapoznał się z planem powiększenia cmentarza, a także odwiedził groby kapłanów i wiernych, zatrzymując 
się  na chwilę modlitewnej refleksji. Załączone fotografie wyrażają wdzięczność wiernych za wizytę Dostoj-
nego Gościa: 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wy jesteście moimi świadkami - wy-
rocznia Pana - i moimi sługami, któ-
rych wybrałem, 
abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, 
oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.” 
[Iz 43, 10] 
Dla wspólnot Odnowy Życia w Duchu 
Świętym, a tym samym dla wspólnoty 
daleszyckiej „Droga na Syjon”, rozpo-
czął się nowy rok formacyjny 
2016/2017. Rozpoczynając nowy rok, 
chcemy zapoznać wszystkich z pro-
gramem naszej wspólnoty i przybliżyć 
niektóre, może obco brzmiące, zagad-
nienia. Do tego roku formacyjnego 
naszym opiekunem był ksiądz Denis 
Żółtecki. W związku z przeniesieniem 
księdza Denisa do parafii Bożego Mi-
łosierdzia w Pińczowie, ksiądz pro-
boszcz Tadeusz Cudzik, oddelegował 
jako nowego opiekuna wspólnoty 
neoprezbitera, księdza Dominika Ter-
czyńskiego, który od końca sierpnia 
jest wikariuszem w parafii Daleszyce. 
Każdego roku grupa animatorów na 
czele z liderem i pod opieką kapłana 
modli się o Słowo Boże, które będzie 
nas prowadzić przez kolejny rok. Sło-
wo na rok 2016/2017 to Słowo z Księ-
gi Mądrości Syracha [Syr 16, 1-14]. 
Bóg prowadzi nas, dając nam Słowo, 
krok po kroczku do zbawienia. Poka-
zuje nam, czego od nas oczekuje i co 
dla nas zaplanował. 
Spotkania modlitewne, poprzedzone 
wieczorną mszą świętą, odbywają się 
w każdy czwartek. Od zeszłego roku 
praktykujemy również modlitwę 
wstawienniczą, którą grupa animato-
rów wraz z kapłanem prowadzi pół 
godziny przed mszą świętą w salce 
przy kościele. Na temat modlitwy 
wstawienniczej będzie można przeczy-
tać artukuł w październikowym nume-
rze. Chcemy jednak nadmienić, że z 
takiej modlitwy z nałożeniem rąk mo-
że skorzystać każdy. Wystarczy przyjść 
i o nią poprosić.  
Wszystkich serdecznie zachęcamy i 
zapraszamy. Sami często korzystamy z 
modlitwy wstawienniczej, ponieważ 
to ogromny i hojny dar od Boga. 

Sam Jezus mówi do Apostołów w 
Ewangelii Mk 16, 17-18: „Tym zaś, 
którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć  

będą: w imię moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi językami mówić 
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby 
co zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i 
ci odzyskają zdrowie". 
Spotkania podzielone zostały tema-
tycznie. Każde spotkanie rozpoczyna 
modlitwa do Ducha Świętego oraz 
modlitwa uwielbienia. Następnie spo-
tkania przebiegają według ustalonych 
tematów. W każdy pierwszy czwartek 
miesiąca dzielimy się Słowem Bożym, 
które rozważamy w domu przed spo-
tkaniem. 
Drugi czwartek miesiąca rozpoczyna-
my „dziesiątkiem” różańca, a następ-
nie troszczymy się o formację całej 
wspólnoty. W tym roku zaplanowali-
śmy konferencje na podstawie książki 
Jose H. Prado Floresa pt. „Formacja 
uczniów”. 
Na kolejnym spotkaniu – trzecim – 
adorujemy Pana Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie. Jest to modlitwa 
uwielbienia i dziękczynienia. 
Na ostatnim spotkaniu w danym mie-
siącu kapłan – opiekun wspólnoty – 
przybliża nam po małym  fragmencie 
Słowo Boże, które otrzymaliśmy na 
bieżący rok formacyjny. Po konferen-
cji wygłoszonej przez kapłana two-
rzymy tzw. „grupki dzielenia” i roz-
mawiamy o usłyszanym Słowie, ubo-
gacamy się tym, co Bóg do nas mówi 
w tym Słowie i jak Ono odnosi się do 
naszego życia. 
Podczas spotkań osoby chętne, które 
chcą oddać chwałę Jezusowi, które 
chcą się podzielić tym, jak Bóg działa 
w ich życiu, jakie wielkie i małe cuda 
czyni każdego dnia, mówią lub czytają 
swoje świadectwa. Każde spotkanie 
wspólnoty kończy się Apelem Jasno-
górskim i modlitwą do Św. Michała 
Archanioła, a także błogosławień-
stwem udzielonym przez kapłana. 
Wspólnota „Droga na Syjon” nie za-
myka się jedynie w tych 4 spotka-
niach. Dwa razy w roku odbywają się 
„Dni skupienia”, czyli dłuższe spotka-
nie sobotnie, które rozpoczyna po-
ranna msza święta i w zależności od 
rozeznanego tematu, po mszy konty-
nuujemy modlitwę, słuchamy konfe-  

rencji, dzielimy się Słowem Bożym, a 
także cieszymy się swoją obecnością  
przy skromnym poczęstunku.  
24 września 2016 roku odbędzie się 
„Dzień skupienia”, którego tematem 
jest „Namiot spotkania”. Animatorzy 
przybliżą wszystkim uczestnikom spo-
soby medytacji Słowa Bożego. Jak 
wiadomo Bóg mówi do każdego czło-
wieka w inny sposób, dlatego będzie 
można poznać kilka sposobów medy-
tacji, np. lectio divina czy medytację 
ignacjańską. Wszystkich chętnych 
zapraszamy tego dnia do salki przyko-
ścielnej. Może to najlepszy moment, 
abyś to właśnie Ty w taki sposób dołą-
czył do wspólnoty? 
Poza dniami skupienia, członkowie 
wspólnoty biorą udział w różnych 
spotkaniach, warsztatach, rekolek-
cjach, organizowanych poza wspólno-
tą. W dniach 1-2 października kilkana-
ście osób weźmie udział w forum cha-
ryzmatycznym, prowadzonym przez 
ojca Remigiusza Recława, jezuitę. 
Wiosną planujemy zorganizować w 
naszej parafii Seminarium Wiary Od-
nowy Życia w Duchu Świętym. 
Ogromnym błogosławieństwem jest 
dla nas możliwość adoracji Najświęt-
szego Sakramentu w ciszy w pierwszą 
sobotę miesiąca w salce przy kościele. 
Drzwi do Jezusa otwarte są dla 
wszystkich. 
Do naszej posługi należy również od-
wiedzanie chorych, którzy modlą się 
za nas osłonowo podczas czwartko-
wych spotkań. 
Jeśli jest ktoś, kogo zainteresowała 
chociażby tematyka jednego z czwart-
kowych spotkań, niech się odważy, 
niech przyjdzie i zobaczy, sam roze-
zna, czy to miejsce dla niego. 
Wspólnota „Droga na Syjon” przyjmie 
z otwartymi ramionami każdego. Ni-
kogo nie odrzuci, bo „nie ma względu 
na osoby” [Rz 2, 11]. Wszyscy jeste-
śmy równi w oczach Boga i wszyscy 
jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. 
Do zobaczenia :-) 
     
Rada wspólnoty „Droga na Syjon” 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W polskiej tradycji chrześcijańskiej 
imię Apostoła występuje oficjalnie 
jako Juda Tadeusz. Częściej jednak 
nazywano go tylko św. Tadeuszem.  
Imię Juda nie było w Polsce popularne. 
Pomijano je, aby nie mieszać osoby 
wiernego Apostoła z postacią Judasza 
– zdrajcy.  Ponieważ sami ewangeliści 
zatroszczyli się o to, aby zdrajcę od-
różnić wyraźnie od wiernego do końca 
Judy Apostoła, któremu dodali imię 
Tadeusz, w wielu krajach to właśnie 
drugie imię Apostoła stało się imie-
niem używanym, albo też – jak u nas – 
bardzo popularnym.  Spokrewniony 
był z Chrystusem, gdyż jego matka 
była krewną Matki Jezusa. Jest on 
wymieniany w ewangelicznych spisach 
apostołów i w opisie Ostatniej Wiecze-
rzy. Tradycja podaje, że głosił Chrystu-
sa w Mezopotamii i  
 

Persji gdzie, poniósł śmierć męczeń-
ską zabity pałkami. Ciało świętego 
Judy Tadeusza zostało przewiezione 
do Rzymu i znajduje się w bazylice 
św. Piotra. Święty Juda Tadeusz jest 
patronem spraw trudnych i bezna-
dziejnych. W wielu kościołach w 
Polsce odbywają się nabożeństwa ku 
Jego czci. Jest on przedstawiany na 
obrazach z obrazem Jezusa w ręku, 
gdyż według legendy, miał on wize-
runkiem Jezusa uzdrowić króla Ede-
ssy. Juda wywodzi się od hebrajskie-
go słowa: jada, które znaczy: chwa-
lić, wysławiać, dziękować. Stąd Juda 
znaczy: "godny czci 
Święty Judo Tadeuszu, patronie w 
sprawach szczególnie trudnych i 
beznadziejnych, módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy... 

A.O. 
 
 

 
„Był Apostołem Jezusa Chrystu-
sa”. Tyle da się z pewnością 
powiedzieć o św. Judzie Tadeu-
szu. Był przyjacielem opuszczo-
nych i zrozpaczonych. Orędow-
nikiem w sprawach po ludzku 
beznadziejnych. święty, który, 
nie koncentrując na sobie, 
wciąż na nowo udowadnia 
swoim czcicielom, że dla Boga 
nie ma rzeczy niemożliwych 
 Widział, słyszał i dotykał Jezu-
sa. Został przez Niego osobiście 
powołany na apostoła. Był na-
ocznym świadkiem Jego cu-
dów, a także sam uzdrawiał i 
wyrzucał złe duchy w Jego imię. 
Był z Jezusem w Kanie Galilej-
skiej, na Górze Błogosła-
wieństw, nad jeziorem Geneza-
ret, w Betanii, w Wieczerniku i 
w Ogrójcu. Rozmawiał z Nim po 
Jego zmartwychwstaniu, wi-
dział Go wstępującego do nieba 
i doświadczył Jego mocy w 
dzień zesłania Ducha Świętego. 
Kościół, który zrodził się w 
Wieczerniku, został zbudowany 
również na jego świadectwie i 
poświęceniu. 

Przyszły papież dojeżdżający z Krakowa, wy-
kładał etykę na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Z tych czasów pochodzi urocza 
opowieść ówczesnej studentki, Krystyny Saj-
dok z Chełma Śląskiego Jednym z kolegów jej 
kolegów - studentów był ksiądz, który zjawił 
się na egzamin, choć nigdy nie był na żadnym 
wykładzie Karola Wojtyły i na oczy go nie 
widział. Ksiądz profesor, w zwykłej sutannie, 
prosto z opóźnionego pociągu przyszedł pod 
salę egzaminacyjną. "Stary, ty też na egza-
min?" - zapytał student. "Tak" - odpowiedział 
zgodnie z prawdą profesor, nie dodając waż-
nego szczegółu, że w charakterze egzamina-
tora. Po czym wdali się w godzinną rozmowę 
związaną z zagadnieniami etyki, które były 
przedmiotem wykładów. Ksiądz-student z 
podziwem popatrzył na ks. Wojtyłę i stwier-
dził: "Stary, jaki ty jesteś obkuty! Proszę cię, 
jeśli przyjdzie ksiądz to nie wchodź przede 
mną na egzamin, bo z pewnością obleję!". 
"Dobrze - zgodził się pokornie ks. Wojtyła - 
ale powiedz mi szczerze, dlaczego nie byłeś 
na ani jednym wykładzie?". "Bo wiesz, panu-
je powszechna opinia, że jego wykłady są 
bardzo trudne i wręcz abstrakcyjne, ale gdy-
by miał taki dar przekazywania wiedzy jak ty, 
to słuchałbym go z największą przyjemno-
ścią" - odpowiedział student. "Daj indeks, 
jestem Wojtyła" - oświadczył wówczas roz-
mówca i wpisał oniemiałemu z przerażenia 
studentowi 4+, z uwagą, by jednak w przy-
szłym semestrze zaczął uczęszczać na wykła-
dy. 

• 1. niedziela października 
– rozpoczyna się Tydzień 
Miłosierdzia 
• Dzień Papieski – niedziela 
bezpośrednio poprzedzają-
ca 16 października 
• Światowy Dzień Misyjny 
(od 1926)[25] rozpoczyna-
jący Tydzień Misyjny[26] (w 
Polsce tzw. Niedziela Mi-
syjna) – przedostatnia nie-
dziela października 
• Rocznica poświęcenia 
własnego Kościoła – ostat-
nia niedziela w kościołach 
poświęconych, w których 
data poświęcenia jest nie-
znana 
• 2 października - Świętych 
Aniołów Stróżów 
• 16 października - Roczni-
ca pontyfikatu Jana Pawła II 
• 18 października  Dzień 
św. Łukasza, Ewangelisty 
• 28 października - Dzień 
świętych Apostołów: Szy-
mona i Judy Tadeusza 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

nego i ukrzyżowanego, a także 
głosić Ewangelię. Na wzór uczniów 
Chrystusa zaczęli obchodzić miasta 
i wioski, nawołując do nawrócenia i 
przemiany życia.  . Od  samego 
początku działalności świętego 
Franciszka również osoby świeckie 
pragnęły  dążyć do świętości już tu 
na ziemi, mając przed oczyma życie 
braci zakonnych  prowadzonych 
przez Franciszka. 
 

Franciszek z Asyżu jest jednym z 
najbardziej znanych i lubianych 
świętych. Jego prostota i ubóstwo 
z wyboru, całkowite zawierzenie 
się Bogu oraz emanująca z osoby 
Franciszka wielka radość miały 
przedziwny wpływ na ludzi jego 
czasów. Również dziś w XXI wieku, 
erze informacji  i techniki, liczba 
jego naśladowców nie maleje a 
Franciszek zdobywa na  popularno-
ści. Jak głosi tradycja, zakon fran-
ciszkański ma przetrwać aż do 
skończenia świata.  
Do dwudziestego piątego roku 
życia prowadził życie towarzyskie i 
beztroskie. 1206 r. Franciszek na-
wrócił się pod wpływem głosu 
Chrystusa z Krzyża, który usłyszał w 
zrujnowanym kościółku świętego 
Damiana. Jezus zlecił mu zadanie 
słowami "Franciszku, idź i napraw 
mój Kościół, który chyli się ku 
upadkowi". Od tego momentu po-
święcił się pielęgnowaniu trędowa-
tych i odbudowie kościołów.  
1208 r. pierwsi towarzysze i póź-
niej bracia zakonni przyłączyli się 
do Franciszka. Postanowili naśla-
dować Chrystusa ubogiego, pokor- 

Był bardzo wymowny, o radosnej 
twarzy, łagodnego wejrzenia, wol-
ny od gnuśności. Raczej niskiego 
wzrostu, głowę miał średnio wielką 
i okrągłą, czoło równe i małe, oczy 
średniej wielkości, czarne i szczere, 
włosy ciemne, nos zgrabny, uszy 
sterczące lecz małe, skromnie pła-
skie, język łagodny, ognisty i ostry, 
głos potężny, słodki, jasny                  
i dźwięczny, zęby spójne, równe          
i białe, wargi drobne i subtelne, 
brodę czarną, rzadko uwłosiona, 
rękę bardzo hojną. 
Franciszek, prawdziwy wzgardziciel 
pieniędzy, wyrzucając przez okno 
ciężar metalu, okazał, ze lekceważy 
je jak proch ziemi… 
Ojciec wszczął okropną kłótnię           
i zaprowadził syna przed biskupa 
miasta, aby przed nim wyrzekł się 
majątku ojcowskiego. Przyszedłszy 
do biskupa, natychmiast zdjął swo-
je szaty i oddał je ojcu. Biskup wi-
dząc to, okrył go płaszczem, pole-
cając, aby mu coś dali do okrycia 
ciała Franciszka. Dano mu więc 
zniszczony i ubogi płaszcz jakiegoś 
rolnika. 

Boże Narodzenie w Greccio 
Św. Franciszek w 1223 roku, gdy znajdował się w pobliżu pustelni Greccio w dolinie Rieti chciał poznać w mia-
rę możliwości dokładnie, warunki, w jakich urodził się Syn Boży w betlejemskiej grocie. Ustawił więc w grocie 
żłób, włożył do niego siano i przyprowadził wołu i osła. Okoliczni mieszkańcy uprzedzeni wcześniej, przybyli z 
pochodniami i światłem, a ich śpiewy mieszały się z głosami braci. Tej nocy przy żłobie odprawiono Mszę 
świętą, zaś sam Franciszek śpiewał Ewangelię oraz wygłosił kazanie pełen wzruszenia i radości wobec tajem-
nicy Boga, który dla nas stał się dzieckiem i przyjął ubóstwo. Tej nocy, z wiary i duchowości Franciszka z Asy-
żu, zrodziła się tradycja organizowania szopki. 
Pieśń pokoju 
Franciszek nauczał, aby jednać ludzi i wprowadzać między nimi pokój. Czynił to niejednokrotnie w sposób 
bardzo oryginalny. Pod koniec swego życia, będąc poważnie chory, dowiedział się, że między biskupem i 
burmistrzem istnieje poważny spór, który może spowodować w mieście zamieszanie. 
Franciszek zdumiony, że nikt nie stara się pogodzić obu przeciwników, zwrócił się do nich z prośbą, aby udali 
się na miejski plac i posłuchali, jak jego bracia śpiewają ułożoną przez niego „Słoneczną pieśń”. Przy okazji 
załączył kolejną zwrotkę, którą właśnie napisał. 
Obaj rywale przyjęli zaproszenie. Któż bowiem mógł odmówić Franciszkowi, którego wszyscy uważali za świę-
tego? Gdy na placu usłyszeli braci śpiewających żarliwie pieśń ułożoną przez Franciszka wraz z nową zwrotką: 
„Panie mój, bądź pochwalony przez tych, którzy przebaczają dla Twojej miłości...”, wznieśli się ponad wza-
jemne urazy. Padli sobie w ramiona, płacząc i obiecując przezwyciężyć dawne nieporozumienia. 

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/swfranciszek.html 
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24 września odbył się XVII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2016”. W rajdzie uczestniczyło 
ponad 5000 turystów-pielgrzymów, w tym 40 osób z naszej parafii. 
Organizatorzy przygotowali 15 tras pieszych, mających od 2 do 40 kilometrów, które prowadzą przez naj-
piękniejsze zakątki Gór Świętokrzyskich. Trasy są zróżnicowane, a każda ma nazwę, która charakteryzuje jej 
tematykę i przebieg. Nasza grupa parafialna rozpoczęła rajd w Bielinach i wędrowała trasą Zbójecką, która 
liczy 9 km poprzez Podłysicę, Hutę Szklaną, aż na Święty Krzyż. 
Po dotarciu na Święty Krzyż uczestniczyliśmy we Mszy świętej o godzinie 15 z udziałem biskupów z Kielc i 
Radomia. Na mecie rajdu na Świętym Krzyżu można było podziwiać papamobile zrekonstruowane przez 
Marka Adamczaka z Kielc. W rajdzie uczestniczyło ponad 5000 turystów-pielgrzymów, w tym 45 osób z na-
szej parafii. Bardzo cieszymy się, że tak dużo osób chce w ten sposób pielgrzymować, poznać region i spędzać 
wolny czas.                                       
                                                                                                 ks. Marcin Rej 

 


