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 Lubiłem kosić żyto, bo jest dość miękkie, trudniej już kosić 

pszenicę, a już zupełnie nie znosiłem koszenia jęczmienia, 

ale na szczęście było go zwykle dość niewiele.                         

Sierpień to czas żniwa, zwożenia, młócenia, napełniania 

spichlerzy. Czasem radosny, obfitymi zbiorami, a przecież 

czasem trzeba było zaorać zboże, bo grad je zniszczył, prze-

rosło już nowym. Praca na roli, to wielka niewiadoma i każe 

często patrzeć w górę, nie tylko na chmury.                         

Sierpień, to również czas wielkich rocznic, dat, dla nas, 

Polaków. Począwszy od Powstania Warszawskiego, przez 

Cud nad Wisłą, aż po Solidarność. Ten bohaterski trud na-

szych braci i sióstr przyniósł podwaliny naszym dniom. Oni 

nie wypracowali schematów politycznych. Walczyli o naszą 

wolność i o to, by nikt na tej naszej ziemi nie był odepchnię-

ty, zlekceważony, wyklęty. Polityka, to przecież nic innego, 

jak sposób traktowania drugiego człowieka. Święty Andrzej 

Bobola, w swoich objawieniach podkreśla, że sami nie pora-

dzimy sobie z problemem wyjścia z komunizmu. Muszą w to 

zaangażować się wszyscy polscy święci. Patrzyłem niedawno 

na replikę obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”. Matejko, gdzieś 

tam na szczycie obrazu umieścił św. Stanisława.                                           

Sierpień, to również czas trzeźwości. Coraz więcej ludzi o 

tym pamięta. Coraz więcej ludzi podejmuje ten akt trzeźwo-

ści, czy abstynencji na ten czas sierpnia. Oczywiście, jest to 

forma patriotyzmu, ale też realnej pomocy naszym braciom i 

siostrom dotkniętym alkoholizmem. 

                                                            Ks. Tadeusz  Cudzik 

 

                                              

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Sierpień jako miesiąc trzeźwości jest przeżywany od 

1984 roku. Wybrano sierpień ze względu na szczegól-

ne czczenie i „nagromadzenie” świąt maryjnych w 

tym czasie. Również w dniu 26 sierpnia 1956 roku w 

święto Matki Bożej Częstochowskiej, w dzień odno-

wienia Jasnogórskich Ślubów Narodu jedno z przy-

rzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę 

lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, 

rozwiązłości”. Stąd też zachęta do podjęcia choćby 

miesięcznej abstynencji.              

                 

Miesiąc aż trzech świąt ku czci Matki Bożej - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywanego 

świętem Matki Bożej Zielnej (15.08), Matki Bożej Królowej (22.08) i Matki Bożej Częstochowskiej. Ponadto jest to 

miesiąc wspomnienia dwóch świętych wybijających się w szerzeniu kultu Maryi - św. Bernarda z Clairveaux (20.08), 

jednego z najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana Marii Kolbego (14.08).                                               

Oby nasz maryjny sierpień zaowocował  tak, jak to było w roku 1920, kiedy to właśnie 15 sierpnia polskie wojska 

przełamały w bitwie warszawskiej sowiecką ofensywę, i jak się to stało w roku 1980 przez podpisanie pamiętnych 

porozumień sierpniowych. Oby zawsze naszej maryjnej pobożności towarzyszyła także maryjna wierność Jej Synowi. 

 

 

 

SŁOWO  
PROBOSZCZA 

Maryjny sierpień 

 

http://www.parafiadaleszyce.pl/
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Od wielu lat nasza parafia gości pielgrzymów z 
diecezji lubelskiej udających się do Częstochowy.   
Tak było w 2016 roku: 

 

 

W Polsce wyruszają dziesiątki pielgrzymek do Często-

chowy.  Pielgrzymka to podróż o charakterze religij-

nym do miejsca uważanego za święte, w którym  piel-

grzym, spodziewa się bliższego spotkania z Bogiem 

lub jego świętymi.  Sam Jezus pielgrzymował do Jero-

zolimy jako dziecko /Łk 9, 51 n i J 7, 10/.Duchowymi 

celami pielgrzymki jest wypełnienie aktów kultu, 

przez które pątnik pragnie dziękować, pokutować bądź 

prosić o upragnione łaski. Pielgrzymi są znakiem wia-

ry dla innych, stają się wędrującymi głosicielami 

Chrystusa. Przyjmijmy Ich z godnością. 

 

 
 Otrzymaliśmy informację, że wniosek naszej parafii 

dotyczący sfinansowania ogrzewania oraz termoizo-

lacji został oceniony pozytywnie. Jeszcze daleka dro-

ga do zakończenia wszystkich procedur, ale bardzo 

proszę o modlitwę w tej intencji  oraz wszystkich 

prac prowadzonych w naszym kościele i parafii. 

                              

Kącik jubilata WIEŚCI  Z  PARAFII 

Trwają intensywne prace przy renowacji ołtarza.  

                              

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Pani Stanisława Klimek z Brzechowa  

obchodzi 97-lecie urodzin.    

                                                                

Życzymy zdrowia i błogosławieństwa 

Bożego na kolejne lata. 

9 lipca zbierano do puszek ofiary na pomoc Parafii w 

Niestachowie, gdzie ostatnio spaliła się zakrystia.                    

 
                      

PIELGRZYMKI 

 
Zostali przyjęci do naszego Kościoła:                               
Filip, syn Dawida i Kamili Kapela z Daleszyc, 2 lipca 

Emma, córka Michała i Kingi Solewicz z Daleszyc, 9 lipca 

Patrycja, córka Damiana i Bożeny Kapela z Kranowa, 9 

lipca 

Amelia, córka Pawła i Magdaleny Duda z Wólki Pokłon-

nej, 15 lipca 

Michał, syn Przemysława i Justyny Łukawskich z Brze-

chowa, 22 lipca 

Michalina, córka Przemysława i Justyny Łukawskich z 

Brzechowa, 22 lipca 

Tymoteusz, syn Pawła i Pauliny Piotrowskich z Daleszyc, 

22 lipca 

Franciszek, syn Mateusza i Anny Głozowskich z Daleszyc, 

22 lipca 

Liliana, córka Michała i Anny Wójcik  z Bergen, 22 lipca. 

 

Związek małżeński zawarli:                                          

Łukasz Sobański ze Złotej Wody i Katarzyna Buras ze 

Słopca Szl. - 1 lipca 

Sylwester Dudek z Ujazdu i Aneta Wąś z Brzechowa - 8 

lipca 

Adam Błaszczyk z Brzechowa i Katarzyna Wójcik z Kielc 

- 15 lipca                                                                                           

Arkadiusz Krzysiek z Górna i Kinga Krawczyk z Brze-

chowa - 22 lipca                                                                        

 

Odeszli do Domu Ojca:                                                                

Helena Pacierz z Brzechowa, ur. 1942 zm. 26 czerwca 

2. Wanda Woźniak ze Słopca Szl. ur. 1930 zm. 25 czerwca 

3. Helena Duda z Niw, ur. 1933 zm. 30 czerwca 

4. Helena Łosak z Daleszyc, ur. 1931 zm. 5 lipca 

5. Mieczysław Kraska z Wójtostwa, ur. 1932 zm. 11 lipca 

6. Jan Wąś z Niw, ur. 1953 zm. 24 lipca 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszym numerze gazetki parafialnej z grudnia 2015 roku  

pisaliśmy o historii kapliczki z figurą Niepokalanie Poczętej Naj-

świętszej Marii Panny usytuowaną  przed dzwonnicą, przy głównym 

wejściu do daleszyckiego kościoła. Przypomnijmy to, co udało się 

ustalić: Około 1912 roku zamożny gospodarz z Dankowa – Maciej 

Stępień ufundował figurę.   Maciej Stępień- syn  Pawła i Marianny 

urodził się w 1865 roku w Skorzeszycach. W 1886 roku poślubił w 

Cisowie Barbarę Bochnacką. Małżonkowie osiedli w Dankowie, 

gdzie prowadzili duże gospodarstwo przynoszące pokaźne zyski. 

Byli pracowici, gospodarni, ale także oszczędni.   

Wysokiej jakości zboże chętnie zakupywali daleszyccy Żydzi płacąc 

złotą bądź srebrną walutą.  W czasie jednej z transakcji sprzedano 

zboże wraz z ukrytą w nim bogatą zawartością – zgromadzonymi 

złotymi i srebrnymi monetami.      

Żydzi znaleźli ukryty skarb i zwrócili właścicielowi. Maciej Stępień 

był człowiekiem głębokiej wiary, wielokrotnie wspierał daleszycką 

świątynię. Tym razem zainwestował odzyskane dobra w dziękczyn-

ną figurkę zostawiając swoim potomkom pamiątkę na długi czas.  

Potomkowie Macieja i Barbary Stępniów to m.in. Franciszka Pie-

trzyk (z d. Kwiatek) - wnuczka z Daleszyc i Adam Stępień z Dan-

kowa – prawnuczek.                                                                                         

Ponad stuletnia kapliczka wymagała renowacji.                                           

Proboszcz  ks. T. Cudzik spowodował, że renowacja została rozpo-

częta. To dość kosztowna inwestycja, ale wszystkie prace sponsoro-

wał wspomniany wcześniej prawnuczek fundatora kapliczki – p. 

Adam Stępień. W to przedsięwzięcie zaangażowało się grono para-

fian : Krzysztof Kozub, który wykonał nowe i odnowił stare części 

Figury, Piotr Zychowicz, który wiele wysiłku włożył w realizację 

tego zamierzenia, Szczepan Furmanek oraz OSP, Burmistrz Dariusz 

Meresiński, Grażyna Kapuścińska, Kazimierz Janic, Marzena Gło-

zowska, Karol Ostrowski, Leszek Kosakiewicz, Włodzimierz Ozib-

ko. 

Figura jest zadaszona, oświetlona i prezentuje się wspaniale.  

                                                                                                   ( A.O) 

 

 9 lipca pożegnaliśmy śp. Helenę Łosak (z domu Furmanek). Odeszła bogata karta historii Daleszyc.  Rodzice 

pochodzili z Daleszyc, trójka dzieci urodziła się na Wołyniu, gdzie ojciec był gajowym, tak jak inni Polacy był prze-

śladowany przez Sowietów. W lutym 1940 roku razem z rodziną : żoną i trojgiem dzieci został wywieziony w głąb 

Rosji. Przez miesiąc rodzina była transportowana z innymi Polakami do Archangielska. Tam pracowali przy wyrębie 

lasu. Ta mordercza praca trwała do jesieni 1941 roku. Kiedy dano im „niby wolność”(bez możliwości powrotu do 

Polski) przez miesiąc w nieludzkich warunkach podróżowali do Uzbekistanu. Tam ciężko pracowali w kołchozie.       

W 1942 roku przedostali się do jednostki wojskowej , gdzie organizowała się Armia gen. Andersa. Wyjechali do Ira-

nu. Ojca wcielono do wojska, starszy syn Józef poszedł do Junaków, a matka z młodszym Stanisławem i Heleną zo-

stała przewieziona do Afryki, do Rodezji Południowej. W 1947 roku rodzina bez najstarszego syna wróciła do Dale-

szyc (Józef pozostał za granicą). Po powrocie Helena kontynuowała rozpoczętą w Rodezji naukę, a po jej ukończeniu 

podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Daleszycach. Przez 30 lat uczyła wiele pokoleń. Zawsze łagodna, cierpliwa, 

serdeczna i koleżeńska, z talentem do opowiadania i wspominania, była osobą niezmiernie sympatyczną. Zaw-

sze wesoła i uśmiechnięta, dla każdego miała dobre słowo. W swoim życiu zakosztowała  wielu przyjemności, 

doświadczyła także sporo goryczy. Przekroczyła próg nadziei i jest już tam, gdzie nic nie boli, gdzie nie dociera 

świat ze swoimi ziemskimi ułomnościami, z którymi nie raz przyszło  podejmować walkę. Trudną walkę.     

Wierzymy,  że jest już w Domu Ojca i wypatruje  nas. Śmierć jest czymś, przez co każdy z nas musi przejść! Tak 

więc wypatruj nas, i o ile taka będzie wola Pana Boga, to do zobaczenia ... w Niebie –    nauczyciele emeryci. 

                                                                                                                                                                                 ( A. O ) 

 

        

Tak wyglądała kapliczka przed 

renowacją, a tak prezentuje się obecnie: 

          

 

POSZŁA  NA  SPOTKANIE  Z  BOGIEM 

KAPLICZKA JUŻ ODNOWIONA 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

5 sierpnia 1944 roku dnia bryczką parokonną przy-

jechało do Daleszyc 2 Mongołów. Partyzanci na 

własną rękę zaatakowali ich raniąc śmiertelnie jed-

nego, drugi zbiegł. Zbiegły kałmuk zaalarmował 

kwaterujących w Górnie swoich rodaków. Wystar-

czyła godzina, aby do Daleszyc nadciągnął 150 – 

osobowy oddział Mongołów. Pierwszymi ofiarami 

byli trzej mężczyźni, którzy nie zdążyli zbiec do 

lasu. Prawdziwe piekło rozpętało się w Daleszycach: 

wyłapywano mężczyzn na polach, przy rzece, 

zgwałcono ok. 30 kobiet, zrabowano resztki dobyt-

ku.  16  złapanych  mężczyzn  skrępowano sznurami 

przywiązano do koni i uprowadzono w kierunku 

Górna. Zostali zamordowani w okrutny sposób: po-

łamane ręce i nogi, porozbijane czaszki, wybite zę-

by, wydłubane oczy, obcięte uszy, a nawet rozpłata-

ne brzuchy. Kilku rozstrzelano już przy drodze i 

porzucono w rowie, reszty dokonano w Górnie w 

pobliżu obór plebańskich.                                                  

Następnego dnia wczesnym rankiem żony pomor-

dowanych z miejscowym księdzem proboszczem  

ks. Mikołajem Łapotem udali się do Górna w po-

szukiwaniu ofiar. Miejscowi gospodarze wskazali 

miejsce kaźni. Ciała były tak zmasakrowane, ze 

trudno było je zidentyfikować.                                  

5 i 6 sierpnia przewieziono na furmankach ciała za-

mordowanych. Był problem ze zrobieniem kilkuna-

stu trumien. Porucznik Dąb znalazł w nadleśnictwie 

deski, a dwaj stolarze: Stanisław Kraska i Antoni 

Kwiatkowski w pośpiechu zbijali trumny, bardziej 

przypominające skrzynie, ale nie było czasu i moż-

liwości na wykonanie tradycyjnych trumien.                        

Por. Dąb starał się o wykopanie na cmentarzu gro-

bów. Ksiądz chciał zorganizować uroczystości po-

grzebowe, pochować ich we wspólnej mogile, ale 

kiedy ludzie zaczęli się gromadzić przed kościołem,   

 RUSZYLI  Z  POMOCĄ 
 

PAMIĘTAMY… na przedmieściach Daleszyc ponownie pojawili się 

Niemcy. Strzały zmusiły ludzi do ucieczki, Daleszy-

ce opustoszały. Ciała pomordowanych na skutek upa-

łu szybko się rozkładały. Kościół ubezpieczany był 

przez partyzantów, na wieży dyżurowali obserwato-

rzy. Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, że  uroczy-

stości  pogrzebowe  zgromadzą mieszkańców, stąd 

skierowali atak w tamtym kierunku. Księża sami zor-

ganizowali przewiezienie pomordowanych na cmen-

tarz, osobiście załadowywali trumny na wóz i odwo-

zili na cmentarz. Kiedy nieco ucichło, do księży do-

łączyły żony zmarłych i w pośpiechu, bez ceremonii 

pogrzebano nieboszczyków. Dla mieszkańców Dale-

szyc było to bardzo bolesne doświadczenie i ogrom-

ny strach przed tym, co dalej mogło nastąpić. Ko-

nieczna była kolejna ucieczka i szukanie schronienia 

w lesie.  

      

Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, 
Zapomnij o mnie!                                              
(„Dziady”- Adam Mickiewicz)                                         
Cytat nie stracił na wartości. Sierpień powinien nam 
przypominać o tych strasznych dla Daleszyc dniach i 
bestialsko pomordowanych  ofiarach.                             
Niech spoczywają w pokoju.                                  ( A. O) 

W słoneczny sierpniowy poranek 9 sierpnia 1944 

roku kompanie partyzanckie z pięknie wyczyszczoną 

bronią … wyruszyły z obozu na Niwkach do Dale-

szyc… Daleszyce były opustoszałe; ludność w lesie 

lub w sąsiednich wsiach. Tutaj miała odbyć się uro-

czysta defilada, tutaj na przekór Niemcom, którzy 

ciągłymi atakami wypędzali ludzi do lasu, gdzie 

Niemcy czuli się tak niepewni, że sami nazwali ten 

teren ziemią niczyją, tu miał się odbyć akt uroczystej 

przysięgi przed wymarszem w kierunku Warszawy. 

Tłum ludzi wyszedł z kryjówek leśnych i towarzyszył 

im w marszu do Daleszyc…Rynek daleszycki zapełnił 

się. Kilkuset młodych chłopców ustawionych w szyku 

wojskowym…sznur biało – czerwonych opasek z 

napisem WP na rękawach tworzył z nich jednolitą 

całość…Pada komenda: Baczność! Do przysięgi! Na 

środku rynku stoi ksiądz Peszko, zwany dziś przez 

ludność Daleszyc księdzem partyzantem… 

 
 

Rozlegają się głośno, chórem powtarzane za księdzem 

słowa przysięgi: „ Przysięgam Panu Bogu Wszechmogą-

cemu walczyć o wolność mojej zdeptanej butem najeźdź-

cy Ojczyzny, nieść pomoc narodowi mojemu, ochronić 

życie i mienie jego, nigdy nie splamić honoru polskiego 

żołnierza, rozkazy dowódców i przełożonych wykonywać 

– tak nam dopomóż Bóg”.                                                         

Ksiądz błogosławi ich krzyżem na daleką i ciężką drogę. 

Łzy płyną po policzkach mieszkańców… Po raz pierwszy 

od 1939 roku zabrzmiał w Daleszycach hymn „ Jeszcze 

Polska nie zginęła”. Zabrzmiał nutą nadziei zwycięstwa.... 

    Ze wspomnień  podchorążego                                                               

W. Więckowskiego – Ślepowron.                            (A.O) 

                         

 



 
 

 
 

 

 

Na dzwonnicy kościoła w Daleszycach została zawie-

szona tablica informująca o nadchodzącym jubileu-

szu- 800-lecia parafii ufundowana przez p. Andrzeja 

Błaszczyka.                                                                                

Cytuję za D. Kaliną: Kościół parafialny pod wezwa-

niem Świętego Michała Archanioła jako niewielka 

świątynia w stylu romańskim, został wymurowany z 

fundacji biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, a więc 

między 1218 a 1229 r. Po tej dacie powstała parafia 

wydzielona z parafii przy kolegiacie kieleckiej. 

Kościół jest orientowany. Za czasów Długosza był 

murowany z kamienia, z dwiema niewielkimi wie-

życzkami przylegającymi do ściany frontowej, z Pasją 

Pana Jezusa namalowaną na ścianach. Konsekracji 

kościoła dokonał w 1562 r. biskup Paweł Dębski, 

sufragan krakowski, co mogło pozostawać w związku 

z dokonaną przebudową lub rozbudową kościoła. 

W 1597 r. świątynia była w części murowana, w po-

zostałej drewniana. Kościół posiadał pięć ołtarzy. 

Świątynię po  przebudowie konsekrowano w 1598 r. 

W 1610 r. kościół pozostawał w części murowany-  w 

tym prezbiterium z zakrystią, w części drewniany, 

zapewne w dobrym stanie. W 1627 r. rudnik Andrzej 

Smyczka ufundował murowaną kaplicę Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Panny. Analogiczną, po przeciw-

nej stronie nawy, pod wezwaniem św. Marii Magda-

leny ufundował Jan Skarbek Kozietulski. Po tej prze-

budowie świątynia otrzymała plan krzyża i zapewne 

była już w całości murowana, z kopułą nad skrzyżo-

waniem nawy i powstałego z połączenia obu kaplic 

„transeptu”. Fasadę frontową wieńczył żelazny krzyż, 

podobnie jak obydwie poboczne wieżyczki, zapewne 

w tym czasie nieco niższe. Prace budowlane na tym 

etapie zakończono zapewne przed 1628 r. Konsekracji 

kościoła po tej przebudowie i rozbudowie dokonał 

biskup krakowski Tomasz Oborski, sufragan krakow-

ski
1
, choć inicjatorem prac był zapewne biskup Mar-

cin Szyszkowski (1616-1630 r.), kładąc dla pamięci, 

nad wejściem głównym tablicę kamienną, z herbem 

Ostoja, zdobną w insygnia biskupie oraz jego inicjały. 

Według dotychczasowej literatury bryła kościoła 

została przekształcona architektonicznie w latach 

1907-1912 przez architekta Stefana Szyllera
1
. W jej 

trakcie zniesiono kopułę, sklepiono nawę główną, 

dokonano zmian w fasadzie głównej. Teren kościoła i 

cmentarza przykościelnego otoczyło murowane ogro-

dzenie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADCHODZI JUBILEUSZ PO LIPCOWYM ŚWIĘCIE 

 Uroczyście obchodzony jest odpust parafialny 16 lipca, 

choć to drugi odpust obok wspomnienia św. Michała Ar-

chanioła. Kiedyś do sanktuarium  przybywały liczne piel-

grzymki z dalszych i bliższych okolic. Wspominają o tym 

różne źródła. Dziś świętowanie ma wymiar lokalny, ale dla 

ludzi związanych z Daleszycami uroczysta                            

Suma to punkt obowiązkowy odpustowych uroczystości.  

W tym roku uroczystości były wyjątkowe: Tuż przed Sumą 

przeszła procesja do Figury Matki Bożej i O. Andrzej - Kar-

melita Bosy z Piotrkowic poświęcił odnowioną kapliczkę.           

W procesji niesiono relikwie Św. Jana Pawła.  

 

 
 

 

 
 

W uroczystości wzięli udział: Ojciec Andrzej - Karmelita 

Bosy z Piotrkowic, ks. Proboszcz Tadeusz Cudzik, ks. 

Franciszek Berak, księża z Domu Księży Emerytów, księ-

ża z daleszyckiego dekanatu, poczty sztandarowe (OSP 

Daleszyce, Gminne Koło Kombatantów RP i BWP w Da-

leszycach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Sołtysiaka Barabasza w 

Daleszycach) oraz mieszkańcy gminy. Po Mszy Św. odby-

ła się procesja wokół kościoła, a po błogosławieństwie 

wierni mogli ucałować relikwię, która  tego dnia była uro-

czyście wprowadzona do kościoła. 

                                                                                       (A.O) 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

   

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwykle tak bywa w śro-

dowisku (także w na-

szym), że różne nie-

chlubne wydarzenia stają 

się powodem do wygła- 

   

 

      

 

 

SZLACHETNE  GESTY 

 

Róża Stiller odsiedziała trzy miesiące 

w więzieniu za to, że pokazała koleżance ze 

szpitala obrazek z Matką Boską Fatimską. 
Milicjant, który prowadził mnie na sąd, powiedział, 

że jakby Stalin żył, to byłaby za to kara śmierci. 

I wtedy mnie cały strach opuścił. Pół wieku temu 

młoda kobieta z Kujakowic Dolnych k. Klucz-

borka została uwięziona pod zarzutem, że zapi-

sywała ludzi do grupy Różańca fatimskiego. 

Rzecz w tym, że w treści objawień fatimskich 

pojawiało się wezwanie do modlitwy za Rosję 

o jej nawrócenie. Niecałe pół roku po pierw-

szych objawieniach w Fatimie wybuchła rewo-

lucja październikowa, komunizm zaczynał swo-

je panowanie. Różaniec fatimski i sama nazwa 

Fatima działały na komunistów jak płachta na 

byka. W 1963 r. Róża Stiller pracowała 

w księgowości szpitala w Kluczborku. – Moja 

siostra, która mieszkała w Niemczech posłała mi 

obrazek z Matką Boską Fatimską, na którym było 

napisane po niemiecku „Różaniec fatimski 

o nawrócenie Rosji”. To było takie stowarzyszenie, 

do którego można się było zapisywać. Pokazałam 

ten obrazek jednej pielęgniarce. Ona opowiadała 

o tym ludziom w szpitalu i zaczęli zgłaszać się chęt-

ni, żeby zapisać się do tego stowarzyszenia. Po pół 

roku siostra przesłała pani Róży obrazki 

i medaliki dla członków stowarzyszenia. Zna-

joma pielęgniarka rozdała je tym, którzy się 

zapisali i niedługo po tym została wezwana na  

 

  Uwięziona za Różaniec fatimski 

 

 

milicję. Prokurator był bardzo grzeczny, spisał moje ze-

znania, ale na koniec ze smutkiem powiedział, że musi 

mnie zatrzymać. Pani Róża trafiła do aresztu milicyjnego, 

a potem do więzienia w Brzegu. 28 października 1963 r. 

trafiła do celi więziennej, wiedziała, że nie powinna wiele 

opowiadać współtowarzyszkom. Prokurator ostrzegł, że 

w celi będzie szpicelka. Parafianie z Kujakowic, a także 

z Kluczborka modlili się za uwięzioną Różę. Wielu przyje-

chało na rozprawę 5 lutego 1964 roku .Jak sąd ogłosił, że 

jestem niewinna, to ci ubowcy byli tacy źli, ach, jakie mieli 

twarze! Najbardziej dramatyczne chwile przeżyła, kiedy 

z rodziną uciekali przed nadchodzącą armią radziecką. 

Miesiąc my się błąkali w Czechach, po tych dworcach, 

peronach. W jednej z czeskich wiosek my dostali od sołtysa 

taki świstek z pieczątką, że wracamy do domu. Na dworcu 

w Tarnowskich Górach my pokazali ta kartka od tego soł-

tysa i nas do pociągu przepuścili, choć my nie mieli biletu. 

I tak my szczęśliwie do domu dojechali. To była opieka 

boska nad nami. Po procesie i uwolnieniu Róża Stiller 

zaczęła pracę w urzędzie gminy. . W 1971 r. przeprowadzi-

ła się do raciborskiego klasztoru, gdzie mieszka do dziś 

w niewielkim pokoiku. Na początku zajmowała się praca-

mi domowymi w klasztorze, potem z s. Alojzą dbały o 

zaopatrzenie. Jej siostra mieszkająca w Niemczech, ma 

100 lat i też żyje.                                                   (A.O) 

 

po przodkach. Niech szczodrość i wielkoduszność               

p. Adama nie będzie zapomniana!                                                                                                                        

Kolejny przykład dobroczynności i szlachetności to 

postawa kilkuletniej dziewczynki z Daleszyc, która po  

I Komunii Świętej zdecydowała się na obcięcie swoich 

długo pielęgnowanych włosów z przeznaczeniem  na 

perukę dla dzieci po chemioterapii. Ten uczynek jest 

świadectwem ogromnej wrażliwości i miłości bliźniego. 

Włosy to jeden z najważniejszych atrybutów  wyglądu, 

choć zwykle nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo one 

dla nas znaczą. Utrata włosów zawsze niekorzystnie 

wpływa na nasze samopoczucie. Dotkliwie przekonują 

się o tym osoby będące w trakcie leczenia chemiotera-

pią. Utrata włosów, to skutek uboczny chemioterapii, 

który przeraża chorych najbardziej. W trakcie leczenia 

fatalne samopoczucie fizyczne łączy się ze słabą formą 

psychiczną. Jej społeczne zaangażowanie zasługuje na 

pochwałę. „Miłość to jedyna rzecz, która się mnoży, 

kiedy się ją dzieli”. Brawo dla rodziców, którzy ukształ-

towali w swoim dziecku wielkoduszność, chęć bezinte-

resownej pomocy potrzebującym. Mogą być dumni ze 

swojej CÓRKI, a dla nas może być przykładem.                                            

                                                                     (A.O) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szania komentarzy, sensacją. A przecież wokół nas dzieje 

się tyle dobrego, z czego możemy być dumni. Oto przy-

kłady: u podnóża naszego kościoła od prawie stu lat stoi 

kapliczka z figurą Matki Bożej. Była świadkiem wielu 

szczęśliwych, ale też żałosnych wydarzeń. Matka Boża 

przez lata patrzyła na dzieci przynoszone do chrztu, przy-

stępujące do Pierwszej Komunii Świętej, czy wiernych 

wstępujących w związek małżeński. Pożegnała tysiące 

zmarłych przed spotkaniem z Bogiem. Czas „zrobił swo-

je” – kapliczka była zniszczona. Do jej odnowienia przy-

czynił się p. Adam Stępień- prawnuczek fundatora – mi-

mo problemów ze zdrowiem zainwestował pokaźną sumę 

pieniędzy, aby kapliczka przetrwała kolejne lata. Zrobił 

to także dla nas, za co powinniśmy być wdzięczni.        

Swoim dzieciom dał przykład jak dbać o dziedzictwo 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maleńka, drewniana kaplica. Długa, leśna aleja ifigury 

świętych, kryjące się między drzewami. Oto bodaj naj-

mniejsze, a z pewnością najskromniejsze sanktuarium 

w naszym kraju!      

 

Miejsce kultu św. Otylii w Urzędowie przyczaiło się na 

skraju miasta, przy drodze do Dzierzkowic i chyba każde-

go urzeknie swoją prostotą. Zgodnie z legendą Otylia 

urodziła się jako niewidoma, lecz odzyskała wzrok 

podczas chrztu. Nic więc dziwnego, że nazywa się ją 

"lekarką od chorób oczu". Co więcej, woda z bijącego 

pod urzędowską kapliczką źródła uchodzi za leczniczą, 

pomagając zarówno na problemy ze wzrokiem, jak i dole-

gliwości gardłowe czy bóle głowy. 
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 22.06.2017  …już połowa roku. Święty Jan Paweł II ko-

chał ludzi chorych, cierpiących i młodych. Moim wielkim 

marzeniem jest możliwość ucałowania Jego Relikwii…         

27.07.2017 Marzenia się spełniają: dziś Ks. Proboszcz 

przyszedł z Panem Jezusem i Relikwiami św. Jana Pawła 

II. Jakże byłem szczęśliwy, że mogłem ucałować Reli-

kwie, inni mogli to zrobić w kościele. Prosiłem o wsta-

wiennictwo u Boga Ojca. Ludzie czasami wątpią w Bożą 

obecność. Ja zawsze proszę o łaski, o ulgę w cierpieniu, 

szczególnie teraz, kiedy pogorszyło się moje zdrowie: po 

usuwaniu zębów zaatakował mnie      półpasiec ,pojawiły 

się odleżyny, których nigdy nie miałem. Nadszedł czas 

pielgrzymek – pamiętam swój udział w pielgrzymce do 

Częstochowy, jakim wielkim przeżyciem było dotarcie do 

cudownego obrazu Maryi. Byłem na wózku i najmłod-

szym w całej grupie, biskup Jaworski powiedział „ Teraz 

pomodlimy się za najmłodszego pielgrzyma”. Bardzo się 

wzruszyłem, płakałem. Nieznajoma kobieta podeszła do 

mojej siostry i powiedziała, że ja wyzdrowieję. Później 

odwiedzała mnie w domu, pisała listy… obecnie nie ma-

my już kontaktu. Panie Jezu! Bądź uwielbiony za to, że 

mogłem podyktować te słowa. Błogosław wszystkim, 

którzy cierpią, błogosław Ks. Cudzikowi za wielkie serce.  

DOMINIK, przyjaciel BOGA i LUDZI 

                  

WSPOMNIENIA Z KACWINA 

 

              Uczestnicy rekolekcji z naszej wspólnoty

 

   Grupa dziecięca podczas uwielbienia w kościele 

 

Najskromniejsze sanktuarium w Polsce 

 

   

 

                              

Z  PAMIĘTNIKA  DOMINIKA 

 

. Mała kaplica św. Otylii- patronki Urzędowa - pochodzi 

z 1890 r. i stoi w miejscu dawnego drewnianego kościoła. 

Do kapliczki prowadzi leśny dukt, po obu stronach które-

go ustawione są figury świętych. Miejscowi uważają, że 

woda bijąca ze źródła znajdującego się pod kapliczką ma 

właściwości lecznicze.                                                                
Pielgrzymka idąca z Lublina do Częstochowy odwiedza 

zawsze sanktuarium w Urzędowie. Odbywa się tu msza 

święta, w której biorą udział wszyscy pątnicy.  
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Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym  

W dniach od 14 do 22 lipca 2017 roku odbyły się diecezjalne wakacyjne rekolekcje odnowy w Duchu Świętym 

w malowniczej miejscowości górskiej –  Kacwin. Dzieło to zawdzięczamy wielomiesięcznym przygotowaniom i stara-

niom grupy osób, na czele  której stanął ksiądz Andrzej Drapała – Koordynator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym 

Diecezji Kieleckiej, opiekun Wspólnoty Św. Michała Archanioła w Kielcach, obecny proboszcz parafii w Zagnańsku. 

To już trzeci raz z rzędu zgromadziły się w tym miejscu rzesze ludzi: dorosłych wraz z dziećmi i młodzieżą, by pogłę-

biać swoją wiarę, doświadczać obecności Boga i budować osobistą relację z Jezusem w mocy Ducha Świętego. W tym 

roku przyciągnęły one ponad 200 uczestników z różnych wspólnot diecezji. Z naszej wspólnoty „Droga na Syjon” wzię-

ło udział 21 osób (w tym ośmioro dzieci). Motto tegorocznych spotkań: „Idźcie i głoście Ewangelię” (Mk 16,25) przy-

pomniało nam misję, zadanie, jakie Jezus  wyznaczył każdemu, kto Go poznał i w Niego uwierzył. Wszyscy mogli wy-

brać sobie jedną ze ścieżek, w której uczestniczyli przez całe rekolekcje                                                                         - 

Ścieżka małżeńska – dla małżeństw, które pragną budować trwałe i szczęśliwe rodziny na fundamencie Słowa Bożego. 

Nasze małżeństwa rozwijają się, by realizować Boży zamiar, który w ostatecznym rachunku jest dokładnie tym, za czy 

tęsknimy. Wszyscy uczymy się kochać. Na tych zajęciach mogliśmy czynić to razem z tym, który kocha miłością do-

skonałą –z Jezusem.                                                                                                                                                                         

Seminarium wiary – dla osób chcących stworzyć lub pogłębić żywą więź z Bogiem. Życie bywa wypełnione  wieloma 

sprawami, nie starcza czasu na refleksję, kim jest Bóg, jaki jest sens życia, jak żyć, by być szczęśliwym. Ta ścieżka 

pomaga w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniem się ku Jezusowi Chrystusowi.  Jest jak osobiste zapro-

szenie przez Pana Jezusa, który chce odnowić nasze życie. Chce przyjść z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. 

Pragnie zrodzić nas na nowo w mocy swojego Ducha.                                                                                                          

Lectio divina – nauka medytowania Słowa Bożego. Celem lectio divina jest przebywanie w Słowie. To szukanie Umi-

łowanego dla Niego Samego w Piśmie Świętym, w sobie, w innych, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Jest darem i 

wyborem życiowym, który staje się nową jakością życia, prawdziwego życia.                                                                    

Szkoła modlitwy – aby odkrywać obecność Bożą w modlitwie poprzez słuchanie i odpowiadanie na Jego Słowo. Szko-

ła modlitwy to praktyczny warsztat różnych praktyk modlitewnych, uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. 

Życie pełne miłości, które zaplanował dla nas Pan wypływa z życia modlitewnego, zaś kondycja naszego życia modli-

tewnego często wpływa na to, czy jesteśmy w stanie przyjąć Bożą miłość i czy wystarczająco dobrze potrafimy ją prze-

kazać. Dzięki tym warsztatom mogliśmy się nauczyć posługi modlitwą, która posłuży innym.                                     

Tożsamość chrześcijańska i ludzka – te zajęcia ukazały, że być chrześcijaninem to nie tylko dar i łaska, ale również 

zadanie do spełnienia w całym życiu. Nie koncentrowanie uwagi na sobie samym, lecz otwarcie ku drugim – na wzór 

samego Chrystusa - Sługi. To ścieżka dla pragnących odnaleźć swoje miejsce, odkryć swoją wewnętrzną tożsamość, iść 

odważnie przez życie. Daje możliwość doświadczenia łaski z odkrycia w sobie dziecka Bożego.                              

Ścieżka formacja młodzieży – jej cel to pogłębienie wiary poprzez codzienną Eucharystię, namiot spotkania, 

wieczorne spotkania modlitewne. W programie obok konferencji oraz warsztatów nie zabrakło również czasu 

na poznanie wielu wspaniałych ludzi, nawiązanie nowych przyjaźni, na gry i zabawy.                                     
Ścieżka dla dzieci miała za zadanie pokazanie dzieciom Boga Ojca  jako Tego, który mieszka w niebie i chce, by dzieci 

pełniły Jego wolę. Aby Bóg stał się dla dzieci Dobrym Tatą, który nieustannie troszczy się o swoje dzieci, czuwa nad 

nimi w dzień i w nocy i posyła swoich aniołów, aby strzegły dzieci Ojca na ścieżkach życia. Animatorzy zachęcali naj-

młodszych, by w czasie rekolekcji aktywnie uczestniczyły w Eucharystii, włączały się w modlitwy, śpiew, uwielbienie 

flagami. 

Spotkania w ramach ścieżek odbywały się dwa razy dziennie. Stwarzały możliwość nie tylko pogłębiania wie-

dzy, ale przede wszystkim umacniały naszą wiarę i relacje z Panem i drugim człowiekiem poprzez dzielenie się w ma-

łych grupkach doświadczeniem Boga w rozważanym Słowie i działaniem tego Słowa w codzienności. W tym czasie 

młodzież i dzieci chodziły na swoje zajęcia, prowadzone przez opiekunów-animatorów. Już od wczesnych godzin ran-

nych mieliśmy przywilej rozpocząć dzień od adoracji Najświętszego Sakramentu i trwać w całkowitej ciszy przed Pa-

nem Jezusem. Centralny punkt wszystkich działań i wydarzeń stanowiły Msze Święte o godz. 12.00. Podczas Euchary-

stii posługiwała nasza diakonia muzyczna. Każdy dzień rekolekcji wieńczył wieczór uwielbienia: eksplozja radości, 

wdzięczności i chwały oddawanej Panu, która płynęła z ust wszystkich zgromadzonych na modlitwie. Uwielbienie pro-

wadził między innymi zespół Kadosz z udziałem członków naszej diakonii – Lucyny i Tomasza.Te rekolekcje były 

szczególnym czasem mocy, łaski i dobroci Ojca, który nas prowadzi i prostuje ścieżki życia, były czasem od-

krywania niezwykłej bliskości Jezusa.                                                                                                                          

Pan powiedział: „Idźcie i głoście”. Rozesłał nas. I choć rekolekcje się zakończyły, to Jego słowa uświadamia-

ją nam, że to dopiero początek, że wciąż jesteśmy w drodze… 

                                                                                         Rada Wspólnoty „Droga na Syjon” 

 


