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 U początku Wielkiego Postu wydawało się, że te 40 dni 

to naprawdę wiele i możemy coś sensownego w naszym 

życiu zmienić. Dziś już prawie koniec Postu i smutny 

bilans. Nic, albo prawie nic nie udało się zmienić. To 

samo dotyczy i lat. Aż trudno uwierzyć, że 50 lat  nie 

mówisz pacierza. Kiedyś przyrzekałeś, że to ostatni 

kieliszek, a tu minęło tyle zła, przekleństw , nienawiści, 

zmarnowanego życia i wciąż nic się nie zmienia. Gdy-

byśmy wypełnili wszystkie obietnice składane Bogu, to 

dziś nasza Parafia byłaby święta. Człowiek jest słaby 

bez Boga. Jesteśmy mocni tylko w słowach, obietnicach, 

projektach, marzeniach ale w realnym życiu trochę to 

inaczej wygląda. Jezus mówił, że bez Niego nic nie mo-

żemy uczynić. Łaska Chrystusa, łaska sakramentalna 

jest siłą, mocą i sensem naszej przemiany. Nie kończmy 

tego Postu. Walczmy o nasze życie, o naszą wolność. W 

Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa  jest nasze 

zwycięstwo. Bóg stworzył nas jako najpiękniejsze stwo-

rzenie, bo jesteśmy do Niego podobni. Tego piękna nikt 

do końca nie zniszczy, ale jakże może splugawić, znie-

prawić. Każdy nowy dzień, każda chwila jest dla nas 

szansą na nowe życie z Chrystusem i z drugim człowie-

kiem i tej łaski wszystkim serdecznie życzę.                                      

                                                     Ks. Tadeusz  Cudzik 
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  Słowo Proboszcza; Kącik Jubilata; Wieści z parafii; 

dekanatua;  Wielkanoc; Objawienia Fatimskie: Św. 

Wojciech; Z historii miasta ….. 

     Polecamy ! 

 

 

 

 

 

 

Kącik jubilata 

 

SŁOWO  
PROBOSZCZA 

 

 

W numerze:  

 

Jubilatami kwietniowymi są: 

HELENA  KUŁAGA z Daleszyc 

MARIANNA PIETROWSKA ze Słopca 

ROMAN  ŁUKAWSKI  z Daleszyc               

 Życzymy spokoju, zdrowia i błogosła-

wieństwa Bożego         

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odeszli do Domu Ojca:                                          
1. Marianna Szumska z Brzechowa ur. 1937 zm. 27 lutego 

2.Mateusz Baran z Daleszyc ur. 1987 zm. 27 lutego 

3. Marianna Grzegorczyk z Daleszyc ur. 1932 zm. 6 marca 

4. Aleksander Sobieraj z Daleszyc ur. 1944 zm. 13 marca 

5. Marianna Otawska z Daleszyc  ur. 1936 zm. 24 marca                                 

                                                                                
Przyjęliśmy do naszego Kościoła: 

1. Zuzanna, córka Grzegorza i Sylwii Matuszewskich z Dale-

szyc - ochrz. 26 lutego  

2. Kacper, syn Sylwestra i Beaty Grzesik z Daleszyc - ochrz. 

18 lutego 

3. Maria, córka Arkadiusza i Sylwii Majkowskich z Niw - 
ochrz. 18 marca 

 
                      

 

  
 



 

WIEŚCI  Z  DEKANATU WIEŚCI  Z  PARAFII 
Tradycja Emaus w Polsce 

jest już niezwykle rzad-

kim obyczajem. - jest 

kontynuowana na kra-

kowskim Zwierzyńcu i w 

Wielkopolsce, a w diece-

zji kieleckiej - tylko w 

Sukowie, a więc w na-

szym dekanacie. 

 
Ponieważ pierwsza tego typu procesja odbyła się w świąteczny 

poniedziałek 1948 r. nazwano ją Emaus, w nawiązaniu do nazwy 

biblijnej wsi, do której zmierzał Zmartwychwstały Chrystus. 

Zwyczaj przetrwał do dziś: mieszkańcy Sukowa, ale jedynie męż-

czyźni, na wzór uczniów Jezusa wychodzą z kościoła pod we-

zwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego 

Augustyna i idą dookoła wsi. 

 

Wczesnym porankiem około stu wiernych wynosi ze świątyni 
krzyż i figurę Chrystusa Zmartwychwstałego i wyrusza w 
drogę śpiewając pieśni wielkanocne. W ciągu około 8 kilome-
trów, jakie mają do pokonania, zatrzymują się przy przydroż-
nych krzyżach i kapliczkach, modlą się w różnych intencjach. 
Przy wielu domach przystają, aby mieszkańcy mogli ucałować 
krzyż i figurę.  O godzinie 9.30  docierają do kościoła i biorą  
udział w świątecznej mszy świętej. Wyłączny udział w procesji 

mężczyzn wywodzi się z tradycji. W średniowieczu widowiska 

pasyjne organizowane były przez bractwa cechowe, do których 

należeli wyłącznie mężczyźni.  Uczestniczą w niej całe pokole-

nia: ojcowie ze swoimi synami, dziadkowie z wnukami,                      

a to z pewnością dobrze rokuje na przetrwanie tradycji. 

                             

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Trwają prace przy renowacji ołtarza głównego, 

które będą wykonywane przez kilka miesięcy. 

Proponujemy uzbroić się w cierpliwość  i cze-

kać na ostateczny efekt. 

Zakończyły się prace dekarskie na cmentarnej kaplicy. 

Kolejnym etapem będzie remont elewacji tej budowli. 

 

Przed nami niespodziewana inwestycja – złamał się 

krzyż misyjny na cmentarzu przykościelnym. 

W następnym numerze pokażemy odnowione mon-

strancje i pokrywę do chrzcielnicy. 

Ks. Proboszcz czyni starania o pozyskanie dotacji na 

ogrzewanie kościoła. 

Przyjęto 15 nowych ministrantów do Służby Bożej. 

  
Parafie w Niestachowie i Kaczynie zdecydowały, że nie 

będą uczestniczyć finansowo w zakupie ziemi pod 

cmentarz, wobec czego proponuje się, by płacili za plac 

pod grób podobnie jak na cmentarzu w Cedzynie tj. ok. 

2000.00 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

        

 

 

Zbliża się Wielkanoc, czas wielkiej radości. To dzień, w 

którym chrześcijanie z całego świata celebrują Zmartwych-

wstanie ich zbawcy Jezusa Chrystusa. Najważniejszym sym-

bolem tego święta jest oczywiście krzyż. Jego adoracja od-

bywa się w Wielki Piątek. W tym dniu zarówno podczas 

nabożeństwa Drogi krzyżowej, jak i popołudniowej liturgii 

Męki Pańskiej rozważana jest jego tajemnica. Kolejnym 

istotnym symbolem tych świąt jest Baranek Boży. Symboli-

zuje on ofiarę Jezusa na krzyżu, którą złożył dla odkupienia 

ludzkości. Ogień to ostatni z najważniejszych symboli Wiel-

kiej Nocy. Związany jest z celebracją Wigilii Paschalnej, 

która odbywa się w nocy z soboty na niedzielę. Zapalona 

świeca symbolizuje obecność zmartwychwstałego Chrystusa, 

dlatego też powinno się ją postawić na stole podczas uroczy-

stego wielkanocnego śniadania. Po powrocie do domu z 

rannej Mszy świętej spożywamy uroczyste śniadanie wielka-

nocne. Dzielimy się jajkiem i składamy sobie życzenia, wy-

rażając swą radość, że Pan jest z nami; tak jak w dzień swego 

Zmartwychwstania zasiadł do stołu z uczniami z Emaus czy 

przyszedł do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacnia-

jąc ich w wierze. Spożywając śniadanie wielkanocne w ro-

dzinnym gronie, wyrażamy swą nadzieję, że wszyscy sptka-

my się w niebie na uczcie Chrystusa.                                                                                          

WARTO SIĘ  ZASTANOWIĆ :                                                    
Po co jest Wielki Post? Wielki Post ma za zadanie przygo-

tować nas do Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielkim 

Poście pościmy i ograniczamy się. Ale nie chodzi o umar-

twianie się, tylko o oczyszczenie i znalezienie czasu na mo-

dlitwę.                                                                                             

Czym są Ekstremalne Drogi Krzyżowe i na czym polega-

ją? EDK to przejście w maksymalnie dziesięcioosobowej 

grupie dystansu około czterdziestu kilometrów. Idzie się w 

ciszy z niewielkim krzyżem na plecach.                                            

Jakie znaczenie ma obmycie nóg w Wielki Czwartek? To 

symbol paradoksu - pokazanie, że król może zejść do pozio-

mu sługi                                                                                                           

Co symbolizuje tabernalukum bez hostii? To wyraźne 

pokazanie pustki. Jezus przebywa w ciemnicy, potem jest 

ukrzyżowany i umiera. Oczekiwanie pustki wzmacnia ocze-

kiwanie na Zmartwychwstanie Jezusa.                                                              

Odsłonięcie krzyża w Wielki Piątek ma za zadanie podkre-

ślić tajemnicę ofiary na krzyżu. Odkrywa się go, żeby zacząć 

adorację.                                                                                                     

Wcześniej okres świąteczny wolny od pracy był dłuższy. W 

pierwszych wiekach chrześcijaństwa wolne były aż trzy dni. 

Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc zapoczątkowała 

Maria Magdalena. Polska legenda mówi, że kamienie, któ-

rymi ukamienowano świętego Szczepana, zamieniły się w 

czerwone jajka. Jajka stanowią początek życia.                                                

Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki? Jego symbolika 

jest ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu. Mazurek to 

nagroda, którą się je po czterdziestu dniach Wielkiego Postu. 

Ciasto przywędrowało do Polski z Turcji . 

 

 

NIEDZIELA  PALMOWA 

Najbarwniejszym świętem religijnym poprzedzającym Wielka-

noc jest Niedziela Palmowa zwana Kwietną lub Wierzbną, była 

wstępem do Wielkiego Tygodnia. Wprowadzała ludzi w atmos-

ferę wydarzeń bezpośrednio poprzedzających śmierć i zmar-

twychwstanie Chrystusa. Tego dnia – na pamiątkę wjazdu Pana 

Jezusa do Jerozolimy – święci się palmy. 

      

 Palma, zrobiona własnoręcznie z gałązek wierzby i leszczyny, 

z kłosami zbóż, barwinkiem lub bukszpanem, ustrojona bibuł-

kowymi kwiatami, zdobiła stół wielkanocny od dawna. Na 

temat palm wielkanocnych istnieje wiele legend. Jedna z nich, 

której początek datuje się na średniowiecze, mówi, że gdy po 

śmierci Chrystusa cała natura pogrążona była w żałobie, wierz-

ba babilońska westchnęła w bólu: „On umarł, teraz smutne 

moje gałęzie zwieszać się będą zawsze ku wodom Eufratu i 

płakać łzami jutrzenki”. Stąd od stuleci wierzbowych gałązek 

nie mogło zabraknąć w żadnej palmie. Poświęconej palmie 

zawsze przypisywano właściwości lecznicze i specjalną moc, 

dlatego najstarsi ludzie do dziś wkładają palmy za obrazy, daw-

niej zatykali nawet w strzechy, aby chroniła od pożaru i chorób. 

Połykano pączki gałązki wierzbowej, wierząc, że zapobiegną 

chorobom gardła. Wspominają o tym już XIV- i XV-wieczne 

kazania kościelne. Starym też zwyczajem było chłostanie się 

palmami dla zdrowia czy wtykanie palmy w zagony pól, by 

dobrze obrodziły. Palmy powinny zawierać gałązkę leszczyny, 

wierzby, cisu, sosny, jałowca czy winorośli. Nigdy natomiast 

topoli, z czym wiąże się kolejna legenda: Mówi ona, że po 

śmierci Jezusa, gdy cała przyroda była pogrążona w żalu, sosna 

na znak żałoby przybrała ciemny kolor i szukała miejsc odlud-

nych, winorośl postanowiła, że z żalu pociemnieją jej jagody, a 

prasa wyciśnie z nich wino. Cis postanowił rosnąć tylko na 

cmentarzach, a pszczoły mają nie dotykać jego zatrutych kwia-

tów. Topola pozostała niewzruszona twierdząc, że jest niewinna 

i uznała, że Jezus umarł z powodu grzeszników. Za ten brak 

pokory liście topoli zostały skazane na wieczne drże-

nie. Dodatkowo topola miała ofiarować swoje konary Judaszo-

wi, by mógł popełnić na nich samobójstwo i od tej pory drży 

przed Panem Bogiem. 

 

                         

 



 
 

 
 

 

Gdy wieść o męczeńskiej śmierci biskupa Wojciecha 

dotarła do Gniezna, książę Bolesław wpadł w gniew 

wielki. Wysłał posłów do Prusów, grożąc im wojną 

straszliwą, jeśli nie wydadzą ciała męczennika              

.Prusowie widząc, iż księciu Bolesławowi bardzo zależy 

na odzyskaniu zwłok biskupa, dali posłom polskim od-

powiedź wielce pyszną i urągliwą:                                                      

„Dowiadujemy się, że Bóg twój, Wojciech, któregośmy 

zabili, jest drogi twemu sercu i pragnąc posiadać jego 

ciało usiłujesz nas atakować zbrojnie i wypowiedzieć 

nam wojnę. Zbrojnie nie możesz pozyskać ciała twego 

Boga, ponieważ jest pochowany w miejscu nieznanym i 

niedostępnym dla ciebie i dla innych; natomiast jeśli 

pragniesz je mieć, jest to sprawa nie miecza, lecz srebra. 

Oddamy ciało, jeśli w zamian zgodzisz się zapłacić tyle 

srebra, ile zaważy".                                                                    

Bolesław Chrobry wysłuchał z przykrością oświadczenia 

posłów pruskich, pragnąc jednak odzyskać ciało święte-

go męczennika, powściągnął gniew swój i na warunki 

Prusów przystał. Wysłał też niezwłocznie apel do swych 

duchownych i rycerzy, przydawszy im ze skarbca ksią-

żęcego potrzebną ilość srebra. Prusowie  przywieźli do 

swej stolicy  ciało zabitego męczennika nasycone won-

nymi olejkami. Zaczęto ważyć zwłoki świętego.Posłowie 

polscy złożyli na szalę wagi  przywiezione srebro, a było 

go na miarę najtęższego rycerza w zbroi. Lecz szala z 

ciałem świętego męczennika ani drgnęła.                                                                               

— Toć to jakiś niegodziwe czary pruskie — szemrali 

coraz głośniej Polanie.                                                              

Księża i rycerze polscy, kto  miał co ze srebra, dokładali 

na wagę, lecz nic to nie pomagało: szala z ciałem święte-

go Wojciecha spoczywała wciąż na ziemi, jak gdyby ją 

kto wmurował. A właśnie przechodziła tamtędy uboga 

wdowa. Ta widząc, co się dzieje przystanęła i rzekła:                                                                                       
— Pozwólcie, zacni mężowie, że i ja złożę swój dar ubo-

gi na wykup świętego męczennika.                                         
To mówiąc wyjęła z torby ostatni swój srebrny grosik i 

złożyła na wadze. I o dziwo! Szala ze srebrem opadła 

gwałtownie w dół, a ciało męczennika uniosło się w gó-

rę. Zaczęto ku powszechnemu zdumieniu odejmować z 

szali jedną sztukę srebra po drugiej, ale wciąż było go za 

dużo. Wreszcie na wadze został tylko jeden srebrny 

grosz wdowi. I wówczas obie szale zrównoważyły się. 
Przelękli się Prusowie na widok tak wielkiego cudu i 

teraz dopiero zrozumieli, kogo zabili. Wziąwszy zgodnie z 

umową jedynie grosz okupu za zwłoki świętego, odeszli 

ze wstydem.                                                                           
Posłowie Bolesława zdjęli ciało męczennika z wagi i 

złożyli do wielkiej rzeźbionej szkatuły, a zabrawszy ze 

sobą wszystko przywiezione srebro, powrócili do kraju. 

Ciało męczennika spoczęło najpierw w klasztorze Św. 

Augustyna w Trzemesznie, następnie 20 października, 

przeniesiono je uroczyście do katedry w Gnieźnie. Tu 

zaczęły się dziać wkrótce liczne cuda: ślepi odzyskiwali 

wzrok, niemi —mowę, a paralitycy — władzę w cho-

rych członkach.  Wieść o tych cudach rozeszła się sze-

roko po świecie i dotarła aż na dwór cesarza niemieckie-

go, Ottona III, który był właśnie chory. Cesarz tedy zło-

żył ślubowanie, że zaraz po wyzdrowieniu odbędzie 

pielgrzymkę do grobu świętego męczennika, a gdy istot-

nie powrócił do zdrowia, wybrał się w uroczystą podróż 

do Gniezna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
            

 

 

W 994 roku biskup Wojciech, wówczas zaledwie                           

39- letni rzucił klątwę na swoich poddanych - po tym, 

jak zamordowali kobietę w obronie moralności, i opuścił 

swoją diecezję. Niecodzienne postępowanie biskupa 

spotkało się z krytyką jego zwierzchników i tylko 

wsparcie papieża Grzegorza V uchroniło go przed karą. 

Kłopotliwy biskup musiał rozpocząć działalność misyjną 

w pogańskiej części Europy. Jego wybór padł na kraj 

Bolesława Chrobrego. Aby móc nawracać niewiernych 

Prusów. Dzięki temu uniknął śmierci po tym jak kazał 

ściąć święty dąb  w Gdańsku. Po tym wydarzeniu popeł-

nił jak się okazuje nie ostatni wielki błąd w swoim ży-

ciu, odprawił eskortę Bolesława Chrobrego. Wojciech 

nie znał języka Prusów i nie miał ze sobą tłumacza. Jak 

się okazało jedyną możliwością przekazania idei zba-

wienia dla niego był "sejm" ziemski 17 kwietnia 997 

roku mający rozstrzygnąć los misjonarzy. Mowa Woj-

ciecha nie przyniosła żadnego skutku, natomiast sam 

misjonarz musiał opuścić ziemie Prusów. Biskup został 

przewieziony do granicy łodzią rybacką i dosłownie 

wyrzucony na brzeg. Nie zniechęciło to Wojciecha do 

kontynuowania misji. Po powrocie na ziemie Pruskie 

odprawił mszę na polanie świętego gaju i zaraz potem 

zasnął. Tym razem bezczeszczenie pogańskiego miejsca 

kultu nie przeszło mu płazem. 23 kwietnia 997 roku 

rozprawiło się z nim siedmiu strażników kapłana, którzy 

przybyli tu na  pruskie święto powitania wiosny. Pierw-

szy cios zadano mu toporem, następne pochodziły od 

włóczni. Odcięta głowa Wojciecha została wbita na pal, 

aby go pohańbić. Niebawem potajemnie wykradziona 

trafiła do Gniezna. Ciało Wojciech wykupił Bolesław 

Chrobry, dając za nie tyle złota ile ważyło. Dzięki stara-

niom króla, Wojciech- pokojowy głosiciel ewangelii, 

został kanonizowany przez papieża Sylwestra II w 999 

roku. W ten oto sposób  młode państwo polskie zyskało 

swojego świętego. 

ŚW. WOJCIECH 
 
 

Historia świętego 

Wojciecha jest nieco 

niezwykła jak na śre-

dniowiecznego bisku-

pa. 
Nie mógł znieść okru-

cieństwa powiązanego 

jednocześnie z poboż-

nością, tak charaktery-

stycznej dla tego okre-

su. Prowadził działal-

ność misyjną na Sło-

wacji, podbitej przez 

Węgrów.   

 



 
 

 
 

 

 

                 
Kościół parafialny pw. Św Michała Archanioła jest najważ-

niejszym znajdującym się tu zabytkiem.Troska o zachowa-

nie naszego wspólnego dziedzictwa ma duże znaczenie. 

Zadbane zabytki, niezależnie od ich przynależności, świad-

czą o dobrym zarządzaniu i w konsekwencji wpływają na 

podnoszenie   jakości życia jego mieszkańców. Co ważniej-

sze, każdy Polak na mocy Konstytucji RP jest zobowiązany 

do dbałości o zabytki   jako dobro wspólne. W przypadku 

zabytków kościelnych  ten obowiązek nałożony jest na 

członków  wspólnot - społeczności parafialne. Dziedzictwo 

kulturowe, to dorobek materialny i duchowy poprzednich 

pokoleń, a także naszych czasów. Troska o ich zachowanie 

wynika z potrzeby zachowania tych źródeł dla przyszłych 

pokoleń. Świadomość potrzeby ratowania i ochrony zabyt-

ków jest coraz powszechniejsza wśród naszego społeczeń-

stwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczny kwiecień jest dla Daleszyc miesiącem 

szczególnym: 14 kwietnia będziemy obchodzić 

kolejne  448 urodziny  miasta. Z kroniki spisanej 

przez burmistrza miasta Daleszyce w 1820 roku – 

Stroynowskiego: „Jak dołączona Kopia Wierzytel-

na Erekcji Miasta świadczy założone było pier-

wiastkowo Miasto Daleszyce w granicach dawniej-

szych wsi Daleszyce przez księcia Filipa Padniew-

skiego Biskupa Krakowskiego w roku 1569 dnia 

4-go po Wielkiej Nocy,  Święta Wielkanocne  

w 1569 roku przypadały  na 10 kwietnia, cztery dni 

potem wskazuje na czwartek 14 kwietnia. Lokacji 
miasta na prawie niemieckim dokonał biskup 
krakowski Filip Padniewski, mocą dokumentu 
lokacyjnego datowanego feria IV post Festa So-
lennia Paschae w Krakowie, a to na podstawie 
przywileju króla Zygmunta Augusta z 1569 r. 
Miasto powstało częściowo na surowym korzeniu 

(na co wskazuje regularność zabudowy Rynku i 

kwartałów przyrynkowych), a częściowo na tere-

nie wsi Daleszyce (znajdującej się pomiędzy 

Rynkiem a zabudową kościoła parafialnego), 

oraz wsi Klatki. Średniowieczne miasta budowano  

według określonego projektu, który cechował się kwa-

dratowym rynkiem, wokół którego zamieszkiwali 

mieszczanie najbardziej zamożni, kościołem parafial-

nym i regularną siecią ulic przy których mieszkali różni 

rzemieślnicy -cechą charakterystyczną było to, że na 

jednej ulicy urzędowali rzemieślnicy  tego samego za-

wodu - stąd też pochodzą nazwy ulic. Stosownie do 

prawa magdeburskiego dla miast Seweryn Sasin- 

sołtys wsi Daleszyce, miał zadbać o zorganizow-

nie i zasadzenie miasta. 

 

 
   
 

 

 Wpisujemy się w wielowiekowe dziedzictwo wiary 

ludu tej ziemi Tu od ośmiu stuleci gromadzą się w nie-

dziele i święta chrześcijanie, aby oddawać cześć Trójcy 

Przenajświętszej, Najświętszej Maryi Pannie, aniołom i 

świętym. Świątynia jest miejscem spotkań i wspólnej 

modlitwy. W naszym kościele, we własnej parafii - od-

bywają się chrzty dzieci, Pierwsze Komunie św.  jest to 

miejsce, gdzie udzielany jest sakrament bierzmowania i 

przystępujemy do sakramentu pokuty. Błogosławione są 

małżeństwa i odbywa się liturgia pogrzebowa.  Osiem 

wieków funkcjonowania instytucji, wspólnoty parafial-

nej to nie tylko czas dobrej koniunktury i spokoju, ale to 

też czas wojen, pożarów, przemocy, konfliktów, narzu-

conych ideologii. Parafia w Daleszycach już od 800 lat 

stanowi wsparcie duchowe, jest drogowskazem dla ży-

ciowych decyzji wielu pokoleń mieszkańców. Kilka 

wieków doświadczeń i współpracy ze środowiskiem 

lokalnym. Gdyby nasi  przodkowie nie dbali o świąty-

nię, dziś wyglądała by tak: 

 

 

Wiara i tradycja:                               

800-lat parafii  

 

 

HISTORIA 

NASZEGO  MIASTA 

 17 kwietnia 1572 roku  

zmarł w Warszawie, pod-

czas sejmu, biskup Filip 

Padniewski (1510 - 1572). 

Pochowany został 16 

maja we własnej kaplicy 

w katedrze krakowskiej, 

gdzie staraniem spadko-

bierców został wzniesiony 

renesansowy nagrobek 

dłuta Jana Michałowicza z 

Urzędowa z epitafium 

pióra Jana Kochanow-

skiego – przyjaciela bi-

skupa. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 XIII FESTIWAL PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH 

Z  REDAKCYJNEJ  POCZTY….   

Fascynująca jest historia schodów w Santa FE. 

Myślę, że wiele jest zdarzeń niezwykłych i anonimowych. 

Św. pamięci Andrzej Dąbrowski, syn "Stefana" partyzanta Ba-

rabasza, był przewodniczącym Koła Pokoleniowego Wybra-

nieckich. Mieszkał w Kędzierzynie-Koźlu. W latach siedem-

dziesiątych 20 wieku razem z ze swym ojcem i znajomym, który 

miał samochód do wierceń geologicznych, udali się do Cisow-

skiego lasu. Gdy było jeszcze ciemno w Kielcach załadowali 

wcześniej przygotowany wielki stalowy krzyż  

 i pojechali do Cisowa by go zamontować w miejscu, gdzie 

obozowali  

                                                           

                                                     

obozowali partyzanci. Obecnie stoi tam już naj-

nowszy granitowy pomnik. Jechali do Cisowskiej  

puszczy, ale na miejsce nie mogli doje-

chać, trzeba było ten ciężar-krzyż i materiały do-

nieść na wskazane miejsce. Działali w tajemnicy i 

nie mogli zabrać więcej ludzi do pomocy.Nagle z 

krzaków wyszedł silny chłop i nie mówiąc ani sło-

wa porwał ciężar i niósł razem z nimi, pomagając 

go osadzić, a gdy robota była na ukończeniu, nie 

mówiąc słowa oddalił się w sposób jaki się poja-

wił. 

To nie jest legenda, tylko autentyczny fakt.  ( P.B) 

. 

 

 

  

 

 

 

Festiwal Pieśni Wielkopostnej zapoczątkowany został w 2005r. 

przez WDK Kielce. Jego finał odbywał się od początku na 

terenie gminy Daleszyce: przez trzy lata w kościele Matki Bo-

żej Częstochowskiej w Kaczynie, a od 2008r. został przenie-

siony do kościoła św. pw. Michała Archanioła w Daleszycach. 

To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie 

wpisujących się we wspólne przeżywanie Wielkiego Postu. 

Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większą popularno-

ścią. Do festiwalowych eliminacji zgłaszają się amatorskie 

zespoły z całego województwa. Głównym celem Festiwalu jest 

popularyzacja bogactwa muzyki kościelnej oraz rozwijanie 

aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem Wielkiego 

Postu. Istotne znaczenie ma również aktywizacja amatorskich 

środowisk twórczych i umożliwienie artystom twórczej kon-

frontacji. Naszą  parafię  reprezentują  od zawsze „DALMA-

RIANKI”.  Zespół  dobiera ciekawy repertuar, panie sięgają po 

dawne, najczęściej zapomniane już pieśni pasyjne.  Życzymy 

sukcesów  w tegorocznych  koncertach.                                    

!3 festiwal  ma nową formułę, został wzbogacony  o inne środ-

ki wyrazu : poezję i plastykę. Zachęcamy do uczestnictwa, 

każdy  z pewnością znajdzie coś dla siebie.                                    

Obok kilka fotografii DALMARIANEK z różnych lat. Kilka z 

Nich śpiewa  niestety w innym, „niebiańskim” zespole. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W Wielki Piątek 1942 r. w ks. Piotr Dańkowski usłyszał od 

kapo: „Dziś będziesz ukrzyżowany jak twój mistrz.”Na 

ramiona narzucono mu ciężką kłodę, pod którą kilkakrotnie 

upadał, aż skonał pod ciosami oprawcy. Opis sytuacji z 

Wielkiego Piątku 1942 r: w karnej kompanii, gdzie znęcano 

się nad księżmi i Żydami, zwłaszcza tymi ostatnimi; w końcu 

spośród zmaltretowanych półżywych ludzi wybrano jedne-

go, któremu wbito na głowę zwój drutu kolczastego, a do 

ręki włożono łopatę, pozostałym kazano procesjonalnie 

wnieść go do obozu. Podobnych sadystycznych nawiązań, a 

nieraz dokładnych naśladowań ewangelicznego opisu męki 

Chrystusa, znaleźć można w obozach nazbyt dużo. 

…W pamięci pierwszych więźniów obozu Stutthof zapisał 

się Wielki Piątek, 22 marca 1940 r., kiedy to w lesie w po-

bliżu obozu rozstrzelano 67 Polaków, działaczy polonijnych 

z Wolnego Miasta Gdańska, w tym również księży. 

Święta - ze względu na ich rodzinny charakter - były dla 

więźniów obozu koncentracyjnego szczególnie trudne do 

przeżycia. Namiastką świąt w obozie były potajemnie orga-

nizowane msze święte. Ale nawet w te dni więźniowie nie 

mogli czuć się bezpiecznie. Dla władz obozowych święta 

były częstokroć okazją do szczególnie okrutnego znęcania 

się nad więźniami, poniżania ich, a nawet wykonywania 

wyroków śmierci. 

…Rezurekcyjną Mszę św. Odprawił nam ks. Wicek Freli-

chowski, który co dnia rano i wieczór odmawiał pacierze. 

Złączyło się nasze Alleluja z głosami świata chrześcijań-

skiego, który na całym globie obchodził dziś zwycięstwo 

życia nad śmiercią i który radował się chwałą Zmartwych-

wstałego.[…]…zrozumieliśmy ostatecznie i definitywnie, że 

wszystko, co przeżyliśmy i przeżyć mamy, ma głęboką rację, 

uzasadnienie i sens tylko w świetle Zmartwychwstania 

WIELKANOC  NA  KRESACH                                   

 …  Do naszej izdebki przyszedł duży, rasowy, żółty i tłusty 

pies. Wszedł do izby i doszedł do łóżka, gdzie leżała moja 

mamcia. Wcześniej, nim ten pies przyszedł wszyscy modlili-

śmy się, prosząc o cud życia lub śmierci. Więc mamusia 

spojrzała na Wandzię, która w lot pojęła, co mama myśli. A 

mamusia pogłaskała psa, ten łasząc, jakby znał mamę od 

zawsze. Mamcia objęła dłońmi szyję psa i zaczęła uciskać. 

Pies stał, nie ruszając się, nie przeczuwając zamiaru mamci 

i Wandzi. Tak obie osłabione kobiety udusiły psa. Stasiu i 

Jania pomogły oskórkować. To była nasza Wielkanocna 

uczta i przez następne dni mieliśmy co jeść, co pozwoliło 

mamci wstać z łóżka i wkrótce pójść do pracy. Czyż to nie 

był cud od Boga zesłany w Wielkanocną niedzielę? – My 

uważa-my, że tak. Dlatego przeżyłyśmy.  

Dzięki jednej książeczce do nabożeństwa przywiezionej z 

Polski wiedzieliśmy kiedy jest jakie święto. Polacy spraw-

dzili w książeczce do nabożeństwa, że najbliższa niedziela 

to Wielkanoc. To przecież dla nas największe święto. Ogło-

sili, że do pracy nie pójdą. „U nas siewodnia  balszoj 

prazdnik” – tłumaczyli. Nie ma mowy o żadnej pracy. Na-

czelnik Jermałajew chodził od jednego domu do drugiego, 

zachęcał, groził… Bez skutku. Święto i koniec! 

 

 

 

Wielkanocne wspomnienia 

 Czy warto wspominać dawne świąteczne obchody? Sądzę, że tak, 

bo teraz zwykle radujemy się w małych gronach. Może to ma swoje 

dobre strony, ale zatraca się poczucie wspólnoty .Radosne dzwony 

rezurekcji pozostały te same: Chrystus zmartwychwstał! Niech 

zmartwychwstaną nasze serca. Alleluja. Nadchodzące Święta Wiel-

kanocne sprzyjają refleksji. To dobry moment zadumy na losem 

więzionych w obozie koncentracyjnym  Jak wspominają Wielkanoc 

więźniowie obozów koncentracyjnych?- te wspomnienia są bezcen-

ne, są dla nas przestrogą przed nieszczęściami  jakie niesie wojna…. 

WIELKANOC  W  DACHAU 

…W Wielki Piątek jeden z esesmanów upatrzył sobie więźnia, 

katolickiego księdza. - Wiesz, że Chrystus musiał dzisiaj 

umrzeć? - zapytał. - Tak, wiem - odpowiedział ksiądz. - No, to 

klękaj! - wrzasnął Niemiec. Ksiądz posłuchał i uklęknął. - 

Wiesz, że Chrystus był biczowany? - ciągnął esesman. - Tak - 

zgodnie z regulaminem odparł ksiądz, bo więzień musiał od-

powiedzieć na pytanie. - No, to ściągaj koszulę! - i esesman 

kazał sobie przynieść kawałek drutu kolczastego. Biczował 

nim klęczącego tak długo, aż jego plecy zaczęły krwawić. 

Potem zwinął drut w formie wieńca i prowadził dalej przesłu-

chanie: - Czy nie założyli mu też cierniowej korony na głowę? 

- szydził. - Tak - powiedział więzień. - Więc ty też dostaniesz 

piękny wieniec! - i zaślepiony nienawiścią do chrześcijan 

esesman wcisnął klęczącemu wieniec z drutu kolczastego na 

głowę, aż trysnęła krew i skronie zabarwiły się na czerwono. 

Takie wydarzenia z 1943 roku przypomniał arcybiskup mona-

chijski kard. Friedrich Wetter podczas Mszy św. w 50. roczni-

cę oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Dachau. 

WIELKANOC  W OBOZIE  W  MAJDANKU 

…Największe święto chrześcijan – Wielkanoc – zewnętrznie, 

poza Wielką Niedzielą jako dniem wolnym od pracy i - z po-

wodu liczniejszych urlopów nadzorujących esesmanów - 

zmniejszonym rygorem, nie wyróżniało się niczym od codzien-

nego dnia obozowego. Ale tylko pozornie, gdyż więźniowie, a 

zwłaszcza więźniarki, poddawały się nastrojom tego okresu 

liturgicznego i zwyczajom kościelnym; organizowały namiast-

ki rekolekcji wśród chorych współtowarzyszek (KL Majda-

nek), śpiewały (raczej: nuciły) pieśni wielkopostne i wielka-

nocne, budowały w ustronnym i mało dostrzegalnym miejscu 

miniaturki Grobu Pańskiego. Niektórzy podejmowali wyrze-

czenia: w Wielki Piątek, gdy ktoś dostał tzw. zulagę w postaci 

kawałka kiełbasy zamienił ją na marmoladę; więźniarki na 

Majdanku tego dnia zrezygnowały z kostki cukru, jaką wtedy 

dostały, itp. Wspomina jedna z kobiet: „Zaczęłam sama siebie 

przekonywać, że przecież tu, w tym strasznym lagrze, nie ob-

owiązują posty, że tu nie trzeba pościć. Kiedy zdecydowana 

byłam zjeść plasterek kiełbasy rozgrzeszając samą siebie, 

przychodziły nowe refleksje: przecież ten kawałek kiełbasy  
mnie nie uratuje, nie nasyci głodu, jeżeli tak długo nie jadłam kieł-

basy, to i teraz w Wielki Piątek, nie muszę jej jeść. Może trzeba 

ponieść jakąś ofiarę, żeby przeżyć, [...] może z trzydzieści razy zmie-
niałam decyzję. Niektórzy starzy więźniowie mogli spotkać się z 

okazji świąt „przy stole” w małej grupie w kąciku izby bloku, ale 

częściej towarzyszyły uwięzionym szyderstwa i kolejne dramaty. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zna dobrze Twoją sytuacje życiową, pragnienia, plany, radości, a 

także Twoją słabość, grzech, zniewolenie. On wie, jak zaspokoić 

najgłębsze pragnienia Twojego serca. Chce przyjść z łaską 

przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić Cię na 

nowo w mocy Swojego Ducha.  

Osobiste spotkanie z Bogiem (tak, jak spotkanie z każdą inną 

osobą) wymaga: 
1. Czasu: Bóg pragnie do nas przyjść, by obdarzyć nas dobrem i 

mówić do naszych serc, a my często nie dajemy Bogu na to 

szansy, bo jesteśmy wciąż zajęci, zabiegani i zanurzeni w zgiełku 

i zamęcie świata. 

2. Chęci i decyzji: Postanowienie, by mieć czas dla Boga zawiera 

decyzję unikania wszystkiego, co zabiera mi czas, niepotrzebnie 

absorbuje i odwraca moją uwagę od Boga ku rzeczom 

nieistotnym. 

3. Zaangażowania: uczestniczenia we wszystkich ośmiu 

spotkaniach (w wyjątkowych sytuacjach możesz opuścić 1 

spotkanie, aby móc przystąpić do modlitwy o wylanie Ducha 

Świętego, staraj się jednak nie opuszczać spotkań); rozważania 

codziennie Słowa Bożego oraz notowania swoich przemyśleń. 

Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym będzie trwało 

osiem tygodni. Opiera się ono na: 
1. Codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozważa się 

zaproponowane fragmenty Pisma Świętego, a własne refleksje 

zapisuje się. 

2. Cotygodniowym spotkaniu, które obejmuje: 

- konferencje, opartą na programie podstawowych praw życia 

duchowego i głęboko zakorzenionej w tekstach Pisma Świętego; 

- modlitwę wspólnotową; 

- świadectwo złożone przez członka wspólnoty odnośnie 

działania Boga w jego życiu 

- pracę w małej grupie dzielącej się doświadczeniem modlitwy 

osobistej z poprzedniego tygodnia. 

Zapraszamy właśnie Ciebie na Seminarium Odnowy Wiary, 

które rozpocznie się w kościele pw. Św. Michała Archanioła w 

Daleszycach od 20 kwietnia 2017 roku przez kolejnych 8 

tygodni. 

      

 Wspólnota „Droga na Syjon” 
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„Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz 

nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z 

każdym, który narodził się z Ducha” (J 3, 8).  

Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym to forma 

rekolekcji, poprzez którą Bóg wzbudził i nadal wzbudza 

wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie 

Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma 

przekazu, poprowadzi Cię bezpośrednio do osobistego 

doświadczenia głoszonych treści. 

Dzisiejszy świat skutecznie stara się zagłuszyć w naszych 

sercach głos Boga, który chce nas prowadzić właściwymi 

drogami. Każdy, kto choć delikatnie usłyszy Jego cichy 

szept, zaczyna poszukiwać prawdziwej wiary. Nawet ci, 

których wiara wydaje się być mocna, również potrzebują 

czegoś, co umocni. Seminarium Odnowy życia w Duchu 

Świętym pomoże Ci w dojrzałym, zdecydowanym i osobi-

stym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi oraz przyję-

ciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Jesteś 

na nie osobiście zaproszony przez Pana Jezusa. On chce 

napełnić Cię swoją łaską, odnowić Twoje życie. 

 
 

Z  PAMIĘTNIKA  DOMINIKA 

26.02. 2017                                                                          

Niedługo będzie Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki 

Post. To 40 dni rozważań, zadumy, przemyśleń nad życiem 

i męczeńską śmiercią Pana Jezusa. Moje życie i każdego 

chorego człowieka to taka Droga Krzyżowa, na której są 

cierpienia,choroby, żli ludzie i przykrości od nich.               

Spotyka się takich, którzy są życzliwi, wnoszą radość w    

życie drugiego człowieka. Można ich porównać do św. 

Weroniki, która ocierała chustą twarz Pana Jezusa.                  

W Piekoszowie wolontariusze uczestniczący w Drodze 

Krzyżowej chorych są dla nich oparciem, pomocą i 

pocieszeniem,  to jakby dłonie i chusta  św. Weroniki.    Mat-

ka Teresa  z Kalkuty to naśladowczyni  Weroniki.      Ojciec 

Święty Jan Paweł II  tez cierpiał i swoim cierpieniem  poka-

zywał drogę do Nieba, do Pana Jezusa. 

 

 



 
 

 
 

 

   Jesienią tego samego roku, 1916, dzieci znajdowały się 

w miejscu pierwszego objawienia. Klęcząc na ziemi od-

mawiały modlitwę, spłynęło na nich światło, ujrzały Anio-

ła. W lewej ręce trzymał kielich, a ponad nim hostię, z 

której spływały krople krwi. Pozostawiając zawieszone w 

powietrzu kielich i hostię, Anioł ukląkł u boku pastuszków 

i zaprosił dzieci, by odmówiły z nim trzykrotnie następu-

jącą modlitwę:  „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i 

Duchu Święty! Oddaję wam cześć głęboką i ofiaruję 

wam bezcenne Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana na-

szego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołta-

rzach świata, na zadośćuczynienie za zniewagi, święto-

kradztwa i obojętność, przez które jest On obrażany. 

Przez niezmierzone zasługi jego Najświętszego Serca i 

za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi, błagam o 

nawrócenie nieszczęsnych grzeszników". Anioł wstał, 

wziął kielich i hostię. Podał Łucji hostię, a Franciszkowi i 

Hiacyncie zawartość kielicha, mówiąc:  „Przyjmijcie Ciało 

i Krew Jezusa Chrystusa, tak strasznie znieważane przez 

niewdzięcznych ludzi. Pokutujcie za ich grzechy i pociesz-

cie Boga waszego". Upadając ponownie na kolana, odmó-

wił znowu trzy razy, wraz z pastuszkami modlitwę, potem 

odszedł. Jego posłannictwo zostało spełnione.                                                                         

W sześć miesięcy potem niebo znów się otworzyło,  by 

zstąpiła z niego Pani, która przyniosła orędzie miłości i 

zbawienia dla całej ludzkości. Matka Boska objawiła się 

po raz pierwszy w Fatimie 13 maja 1917 r. Dzieci bawiły 

się, kiedy nagle ujrzały błysk światła. One myślały, że 

burza się zaczyna i zebrały owce razem, aby zabrać je do 

domu. Jeszcze raz ujrzały błysk światła i wkrótce potem 

zobaczyły powyżej małe drzewko dębu skalnego, Panią 

ubraną całkowicie na biało i świecącą bardziej niż słońce.  

 

 

 

 

 

 

  

 

13 maja 2017 roku mija sto lat od wydarzeń w Fatimie, podczas których Matka Boża po raz pierwszy 

ukazała się portugalskiemu rodzeństwu. Przekazała dzieciom orędzie dla ludzkości, które przeszło do 

historii jako „tajemnice fatimskie”. Pierwsze dwie ujawniono kilkadziesiąt lat temu. Największe wra-

żenie zrobiła trzecia tajemnica fatimska. Jej treść ujawnił publicznie papież Jan Paweł 26 czerwca 

2000 roku, podczas wizyty w Fatimie. 

          

        Studnia na posesji rodziców Łucji 

Dzień 13 maja, 1917 roku: troje portugalskich dzieci  pilnuje 

stada owiec niedaleko miejscowości Fatima. Łucja, najstarsza, ma 

ukończone dziesięć lat, jej dwoje kuzynów, Franciszek i Hiacyn-

ta, mają dziewięć i siedem lat. Na pozór nie różnią się od swoich 

rówieśników, ale cała trójka nosi już w sercu wielką tajemnicę 

Rok wcześniej doświadczyli trzech spotkań z Niebem. Postać 

niebiańska oznajmiła im, że jest Aniołem Pokoju i nauczyła  

modlitwy wynagradzającej. 

 

              
 

 Te trzy spotkania przygotowały dzieci do największej i najbar-

dziej niezwykłej manifestacji nadprzyrodzoności w całej historii 

chrześcijaństwa: w okresie od 13 maja do 13 października 1917 r. 

Będą one świadkami sześciu objawień Matki Bożej - objawień, 

które naznaczyły w sposób decydujący historię świata i Kościoła 

wieku XX. Pierwsze ukazanie się Anioła miało miejsce wiosną 

1916 r. na skalistym wzgórzu w pobliżu Aljustrel. Był to dzień 

deszczowy i trójka pastuszków schroniła się przed deszczem 

wśród skał. Kiedy rozpogodziło się, nagle dziwne światło pojawi-

ło się na wschodzie i zaczęło zbliżać się do nich. Gdy było już 

bardzo blisko, zauważyli, że była to „postać młodzieńca, 14 lub 

15-letniego, o niezwykłej urodzie. Był on bielszy niż śnieg i prze-

źroczysty jak szkło, przez które przenikają promienie słoneczne". 

(Łucja) Zbliżył się do nich i powiedział:  „Nie bójcie się! Jestem 

Aniołem Pokoju. Módlcie się ze mną". Ukląkł, schylając twarz ku 

ziemi i kazał im powtórzyć trzykrotnie następującą modli-

twę: „Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, 

Ciebie kocham. Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie 

wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie oczekują i nie kochają". Potem 

wstał, dodając : „Módlcie się w ten sposób. Najświętsze Serce 

Jezusa i Maryi wysłuchają waszych modlitw".i zniknął. 

W czasie tego dnia i następnego, mali pastuszkowie czuli się 

głęboko zanurzeni w obecności Boga, do tego stopnia, że nie 

mogli rozmawiać nawet między sobą.  Dwa miesiące później, 

latem 1916 r., kiedy dzieci bawiły się przy studni, znajdującej się 

za domem Łucji, nagle pojawił się ten sam Anioł i przemó-

wił: „Co robicie? Módlcie się, Najświętsze Serce Jezusa  i Maryi 

mają względem was zamiary pełne miłosierdzia. Ofiarowujcie 

nieustannie Najwyższemu  wasze  modlitwy. 

 

                                

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Potem Łucja zapytała o dwie dziewczynki: szesnastoletnią i dwu-

dziestoletnią, które niedawno umarły, czy one już są w Raju. 

“Pierwsza jest, a druga nie”. Tak brzmiała odpowiedź.                                         
To było pierwsze objawienie, podczas którego dzieci poznały 

Matkę Boską. Potem Matka Boska zaczęła im mówić, dlaczego 

przyszła. “Czy wy wszyscy ofiarujecie siebie Bogu i przyjmiecie 

cierpienie, które On wam ześle  jako zadośćuczynienie za grzechy 

i nawrócenie grzeszników?” W dziecięcej i heroicznej prostocie 

dzieci odpowiedziały: “My chcemy tego”. “Potem będziecie 

cierpieć dużo, ale Łaska Boga będzie waszą siłą!” Podczas, gdy 

Matka Boska mówiła słowa: “Łaska Boga” otworzyła ręce, z 

których płynęły promienie tak silnego światła, że ono dotarło do 

głębin ich dusz. W ten sposób Matka Boska ukazała przebywanie 

w Bogu, Który jest Światłem.                                                             
Drugie objawienie miało miejsce w Święto Świętego Antoniego z 

Padwy. Matka Boska prosiła, aby dzieci codziennie odmawiały 

różaniec. Ona obiecała zabrać Hiacyntę i Franciszka wkrótce do 

Nieba. Łucji, Matka Boska powierzyła misję pozostania na świe-

cie w celu ustanowienia nabożeństwa do Jej Niepokalanego Ser-

ca. Ona obiecała Łucji: "Moje Niepokalane Serce będzie dla cie-

bie schronieniem i drogą prowadzącą ciebie do Boga". Przy tej 

okazji, Matka Boska ukazała dzieciom wizję Boga i objawiła Jej 

Niepokalane Serce, otoczone cierniami, znieważane grzechami 

ludzkości, oczekujące wynagrodzenia za nie.                                  
Trzecie objawienie, 13 lipca i wydaje się być najbardziej kontro-

wersyjne z wielu powodów: to objawienie z Fatimy, daje tajem-

nicę w trzech częściach, którą to tajemnicę dzieci strzegły gorli-

wie. Pierwsze dwie części, wizja piekła i zapowiedź przyszłej roli 

Rosji i sposoby jak zapobiegać temu, nie były ujawnione do cza-

su, aż Siostra Łucja zapisała je w  życiorysie, na prośbę biskupa, 

w 1941 r. Trzecia część, zwykle zwana Trzecią Tajemnicą, była 

potem zakomunikowana biskupowi, który wysłał ją do papieża 

Piusa XII, nie czytając jej.                                                                  
W dniu 13 sierpnia 1917 dzieci były w więzieniu w Ourem, kilka 

kilometrów od Fatimy. Hiacynta we łzach oferowała wszystko w 

intencji nawrócenia grzeszników. Czas, gdy Matka Boska miała 

się objawić minął. Dwadzieścia tysięcy ludzi w Fatimie widziało i 

słyszało huk piorunów i jasny błysk światła na czystym, niebie-

skim niebie. Słońce zbladło i cała atmosfera się zmieniła na kolor 

matowy, chorobliwie żółty, podczas, gdy jasna chmura, o pięk-

nym kształcie objawiła się i uniosła się w powietrzu na chwilę 

ponad drzewem dębu – miejscem objawień. Matka Boska obja-

wiła się dzieciom 19 sierpnia na obszarze, który jest nazy-
wany Valinos, w małej wiosce koło Fatimy. Matka Boska 

jeszcze raz się objawiła ponad drzewem dębu skalnego. Łucja się 

zapytała: “Czego życzysz sobie ode mnie?” Matka Boska odpo-

wiedziała: ”Ja chcę, abyś pojechała do Cova da Iria 30-ego i kon-

tynuowała modlitwę różańcową, przy ostatnim objawieniu 
.uczynię cud, żeby ludzie mogli uwierzyć”. “Co mamy zrobić 
z pieniędzmi, które ludzie zostawią w Cova da Iria?” “Te 
pieniądze są na święto matki Boskiej Różańcowej, a te, 

 Piękna Pani powiedziała; “nie 

bójcie się, Ja was nie skrzyw-

dzę”. Łucja zapytała się: ”Skąd 

przyszłaś? “I co chcesz ode 

mnie?” Matka Boska powie-

działa: ”Przyszłam z Raju, Ja 

przyszłam poprosić was, aby-

ście przychodzili tu każdego 

13-ego dnia miesiąca, przez 6 

miesięcy, o tej samej porze. 

Potem wam powiem kim je-

stem i czego oczekuję. Potem 

przyjdę siódmy raz”. Łucja 

zapytała “Czy ja także pójdę 

do Raju?” -“Tak.”  -I Hiacynta 

również”?-    “I Franciszek?” 

“On także pójdzie, ale on musi 

najpierw odmówić wiele ró-

żańców”. 

Ja uczynię cud, żeby ludzie mogli uwierzyć”. “Co 

mamy zrobić z pieniędzmi, które ludzie zostawią w 

Cova da Iria?” “Te pieniądze są na święto matki 

Boskiej Różańcowej, a te, które zostaną są przezna-

czone na wybudowanie Kaplicy”. Kiedy Łucja po-

prosiła Matkę o uzdrowienie kilku chorych osób, 

Matka Boska powiedziała: “W przyszłym roku 

uzdrowię kilku.  Módl się!                                         

Matka Boska uniosła się skierowała na wschód.                        

13-ego września rozchodziły się  pogłoski, że Bóg 

zamierza uczynić coś wyjątkowego tego dnia. Mama 

Łucji, która często biła swoje dziecko, gdyż myślała, 

że Łucja kłamie, skupiła swoje nadzieje na tym. Ale 

nic się nie wydarzyło, co by uczyniło objawienia 

bardziej zrozumiałymi. To znaczyło, że pozycja 

Łucji w domu się pogorszyła. Ale Łucja ofiarowała 

swoje cierpienia tak jak Matka Boska ją uczyła: 

”Mój Jezu, ofiaruję wszystko Tobie, dla Twojej 

Miłości i jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu 

Maryi i za nawrócenie grzeszników”. Matka Boska 

powiedziała: “Bóg jest zadowolony z twoich ofiar, 

ale On chce, żebyś założyła pas pokutny tylko na 

noc”. Dzieci zrobiły te pasy same.                                    
Deszczowego dnia – 13 października 1917 w Fatimie, 

mistyczna Pani objawiła się dzieciom po raz szósty i 

ostatni. Ponad 70,000 osób było obecnych w Fatimie tego 

wieczora. Dzieci były jedynymi osobami, które mogły 

widzieć Ją i Ona deklarowała, że jest Matką Boską. Ona 

powiedziała dzieciom trzy tajemnice i zniknęła potem. 

Nagle, deszcz przestał padać i chmury się oddaliły, uka-

zując słońce. Słońce zaczęło kręcić się wokół i sprawiało 

wrażenie jakby miało spaść! Ludzie myśleli, że świat się 

kończy, ale słońce z powrotem przyjęło swoją normalną 

pozycję na niebie. Wszystko powróciło do normy i ludzie, 

którzy klęczeli w błocie, uświadomili sobie, że oni są 

wszyscy wybrudzeni. Zwrócili się do dzieci i zadawali im 

wiele pytań. To trwało do późna w nocy, zanim pozwolili 

dzieciom odpocząć, tylko po to, aby kontynuować na-

stępnego dnia. Oni ofiarowali to wszystko za grzeszników 

i  za Papieża. Po tych rozpoczętych przesłuchaniach i  

ludzie, pragnęli dowiedzieć się od dzieci jakie to były 3 

tajemnice, które Matka Boska im przekazała. Ale bez 

sukcesu. Nawet mała Hiacynta powiedziała: "prędzej 

umrę niż powiem". Hiacynta umarła wkrótce po tym, 20 

lutego 1920. Ona zmarła samotnie w szpitalu w Lizbonie, 

tak jak Matka Boska powiedziała. Franciszek zmarł rok 

wcześniej, 4 kwietnia 1919. Łucja nadal żyła. Matka 

Boska powiedziała, że Łucja będzie żyła dłużej, dlatego, 

że Bóg wybrał ją, aby pracowała dla Niego, aby uczynić 

Matkę Boską znaną i rozszerzyć kult do Jej Niepokalane-

go Serca.  

               
Zdjęcie niektórych z70.000 świadków,  podczas Cudu Słońca w 

Fatimie, w dniu 13 października 1917 roku.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zjawa wybrała sobie  jako piedestał; można było uznać go za 

środek wielkiego kręgu, który utworzyli inni widzowie i 

ludzie pobożni.  Nikt z nich nie bał się wejść na bagnisty 

grunt, byle tylko mieć szansę znalezienia się bliżej dębu, nad 

którym zbudowano prowizoryczny łuk z zawieszonymi na 

nim dwiema latarniami... A mali pastuszkowie? Łucja, dzie-

sięcioletnia wizjonerka, i jej młodsi towarzysze, Franciszek - 

9 lat, i Hiacynta - 7 lat, jeszcze nie przybyli. Przyszli jakieś 

pół godziny przed czasem wyznaczonym na objawienie. 

Dziewczynki, z wiankami we włosach prowadzono na miej-

sce, gdzie stał łuk. Deszcz padał bez przerwy, ale nikt nie 

tracił ducha.  Łucja poprosiła, by ludzie zamknęli swe para-

sole.  Dziecko potwierdziło, że Najświętsza Maryja Panna 

kolejny raz do niego przemówiła. Nagle zaciągnięte wciąż 

chmurami niebo zaczęło się przejaśniać nad głowami. 

Deszcz ustał i mogliśmy zobaczyć, że miejsce, cały ranek 

pogrążone w zimnie, miało oświecić słońce.  I wówczas 

rozpoczął się spektakl niepowtarzalny, słońce  przypominało 

matowy srebrny talerz, na który można było patrzeć bez 

wysiłku. Nagle poniósł się wielki krzyk.  Słońce zadrżało, 

dokonało nigdy przedtem niewidzianych poruszeń, wykra-

czających poza wszelkie prawa natury. Słońce "tańczyło" 

Zbliżała się godzina trzecia po południu. Niebo było bez-

chmurne, a słońce wędrowało po nim zwykłym torem i w 

swym normalnym przepychu, tak że nikt nie ośmielił się 

spojrzeć na nie bezpośrednio. A mali pastuszkowie? Łucja, 

ta, która rozmawiała z Dziewicą, ogłosiła, że wojna się 

skończyła i żołnierze wracają do domów... Choć była to 

wielka nowina, nie wywołała jednak u tych, którzy ją usły-

szeli, szczególnej radości. Wszystko pozostawało w cieniu 

znaku z nieba. Każdy chciał zobaczyć dwie dziewczynki w 

wieńcach z róż. Niektórzy starali się pocałować ręce małych 

"świętych", ale jedna z nich, Hiacynta, była bliższa omdlenia 

niż przyjmowania hołdów. To, na co wszyscy czekali - znak 

z nieba - zaspokoił ich oczekiwania i utwierdził w wierze. 

                                                  Autor: Adelina de Almeidy 

  Październik 1917: Trójka jasnowidzów, w towarzystwie 

pielgrzymów z Vila Nova de Ourem, pod łukiem wybudowa-

nym przez rodzinę Carriera  by oznaczyć miejsce objawienia 

      

 

  Artykuł z pierwszej strony gazety                

„O Seculo” z 15 października 1917 r. 
 

 
Gazeta " O SECULO" opublikowała 15 października 1917 r. 

po raz pirerwszy  fotografie małych wizjonerów i podała całe-

mu państwu do wiadomości "zaskakująca rzecz" 

"jak słońce w Fatimie tańczyło w południe".                                             

Wczoraj o godz. 16.00 wysiadłam po długiej podróży na stacji 

Chao de Macas, razem z innymi pobożnymi ludźmi przybywa-

jącymi z daleka, by zobaczyć "Cud". Z powodu niezrozumiałe-

go błędu nie przybył pociąg, który miał zabrać Judah Ruah i 

mnie do wsi. Mężnie zdecydowałyśmy się przejść pieszo około 

ośmiu kilometrów, nie było  bowiem dla nas miejsca w dyli-

żansach, a do dwukółek zabierających pasażerów była już 

spora kolejka. Po drodze spotkaliśmy pierwsze tłumy zmierza-

jące w kierunku świętego miejsca, znajdującego się więcej niż 

dwadzieścia kilometrów przed nami. Niemal wszyscy męż-

czyźni i kobiety szli boso. Kobiety niosły na głowach tobołki, a 

na nich drewniaki. Mężczyźni, którzy wspierali się na cienkich 

laskach, byli przezornie uzbrojeni w parasole. Można powie-

dzieć, że ci ludzie byli zupełnie niepomni tego, co działo się 

wokół nich, monotonnie odmawiali Różaniec. Chcieli dotrzeć 

do miejsca objawień przed nocą i tam, pod gołym niebem za-

mierzali nocować. Chcieli zająć pierwsze miejsca przy skal-

nym dębie i w ten sposób mieć następnego dnia lepszy widok. 

Na skraju wsi jakieś wieśniaczki, które sposób życia uczynił 

sceptykami, szyderczo komentowały nadchodzące wydarzenie. 

 O świcie pojawiły się jeszcze liczniejsze tłumy. Bez zatrzy-

mywania się nawet na chwilę przeszły przez wieś, której ciszę 

rozrywały dźwięki śpiewanych przez kobiety hymnów. Piękne 

głosy stanowiły absolutny kontrast z wyglądem śpiewaków. 

Słońce wstało, ale niebo zapowiadało burzę. Dokładnie nad 

regionem Fatimy zaczęły się pojawiać czarne chmury. Jednak 

nic nie mogło cofnąć tych, którzy przybywając ze wszystkich 

stron i korzystając z każdego możliwego transportu, zmierzali 

do jednego punktu. Wspaniałe samochody ze swymi klakso-

nami ślizgały się niebezpiecznie. Były chłopskie wozy, powo-

zy, kryte powoziki, furmanki z prowizorycznymi siedzeniami, 

a wszystko pełne ludzi. Tu i tam dało się słyszeć dzwonek, 

czasem można było zobaczyć udekorowany pojazd, ale nastrój 

świąteczny był dyskretny. Każdy pielgrzym był dobrej myśli, a 

porządek absolutny... Osły dreptały wzdłuż drogi, a niezliczeni 

cykliści dokonywali zadziwiających wysiłków, by nie wpaść 

na furmanki. Ktoś doliczył się ponad stu samochodów i jeszcze 

więcej rowerów. Nie dało się policzyć wszystkich powozów, 

które korkowały drogę. Ale większość pielgrzymów, tysiące 

mających za sobą wiele kilometrów wędrówki  tłoczyła się 

wokół małego dębu, który z tego, co mówili pastuszkowie 

 

 



 
 

 
 

 

 

        

  

  

                         

                                                                                                                                                                               
Strona z gazety Ilustração Portuguesaz                                                                                                                                                    

29 października 1917 ukazująca tłum                                                                                                                                  

obserwujący Cud Słońca podczas objawień fatimskich  

 

 

 

 

Badający ten „cud” doszli do wniosku, że była to boska 

interwencja i ostateczne potwierdzenie prawdziwości 

objawienia maryjnego w Fatimie. (1951 r) 
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Tłumy pielgrzymujących oczekujących na cud… 

Trójka pastuszków w ogrodzie rodziny Marto   

 

"Cud Słońca" się zakończył. Hiacynta została przeprowadzona 

z dala od tłumów.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cud_S%C5%82o%C5%84ca

