
 

 

 

 

MIESIĘCZNIK PARAFII ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA W DALESZYCACH                              NR 12 
Nr 12      LISTOPAD 2016                         www.parafiadaleszyce.pl 

ZWIASTUN 

PARAFIALNY 

PARAFIALNY 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Dobrze, że te Święta są jesienią. 
Trudno byłoby przeżywać je wiosną. 
Jesień otula nas swoim złotym płasz-
czem, byśmy zrozumieli, ze to już 
pora, że trzeba odejść. Jezus nigdy 
nie mówił o śmierci, zawsze mówił o 
odejściu. Bo też w istocie jest to 
odejście, „na chwilę” jak mówią we 
Lwowie. Nie boję się tego odejścia. 
Może trochę boję się odchodzenia. 
Ale boję się tych o których zapomnia-
łem a kiedyś byli dla mnie ważni, 
boję się tych, których nie przeprosi-
łem a powinienem to uczynić. Bo 
przecież spotkamy się znów w Domu 
Ojca.  To tam, sprawy pozornie błahe 
nabierają zupełnie innego znaczenia. 
S. Simma pisze, że w Czyśćcu był dłu-
gi czas kościelny, który nie dbał o to, 
by świece ołtarzowe stały prosto. 
Możemy wzruszyć ramionami mó-
wiąc o pacierzu, ale przecież to moje 
słowo do Ojca, albo tego słowa nie 
ma i pozostaje pogarda dla Boga i 
bliźnich. Trudno uwierzyć, by jedno 
przekleństwo było tak ważne, ale 
przecież mogło zupełnie zmienić ży-
cie człowieka. Zabić, to co ważne. 
Znów staniemy przy grobach, poga-
damy o bliźnich, o ich ubraniach, 
wyglądzie, samochodach i pobie-
gniemy do domu, żeby się jakoś po-
cieszyć, że nam jest jednak lepiej. 
Zostań chwilę. Przyjdź później. Po-
wiedz Ojcu, Matce, że czasem ich 
nienawidziłeś, bo chcieli Twojego 
dobra. Powiedz synowi, córce, że 
liczyłeś na coś innego, a odeszli jakby 
ich to nie obchodziło. Powiedz sąsia-
dom, że im wybaczasz wszystko. 
Wszystkich Świętych, Dzień Zadusz-
ny, to Święta miłości tych, którzy 
mieli jej w sercu dość i tych, którym 
jej brakło, a my jeszcze tego nie 
wiemy do końca. 
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 Kącik jubilata 

Janina Chwastowska  
ur. 16.11.1924  ze Słopca 

Honorata Kozłowska  
ur. 11.11.1925 z Daleszyc  ul. Kościuszki 

Teofil  Kapuściński  
ur. 01. 11. 1924 z Daleszyc ul. Kościelna 

Józef  Sierpiński   
ur. 22.11.1926  z Kranowa 

Do  naszych szanownych Seniorów kierujemy serdeczne  
życzenia, by cieszyli się życiem w pełni zdrowia i radości, 
otoczeni bliskimi osobami. W tych wyjątkowych dniach 
obdarzmy ICH dobrym słowem, uśmiechem i modlitwą. 

Życzymy Ci Księże Marcinie, 
abyś doświadczał szczególnej 
troski Bożej Opatrzności, 
czerpał radość z podejmowa-
nia trudnych wyzwań, nie 
zniechęcał się przeciwnościa-
mi i był otoczony serdecznymi 
przyjaciółmi, którzy nigdy nie 
zawiodą i zawsze będą wspie-
rać modlitwą.  
 Niech Bóg Ojciec darzy Księ-
dza szczególnymi łaskami, 
Duch Święty opromienia swo-
im światłem a w sercu Matki 
Najświętszej niech Ksiądz 
zawsze znajduje ukojenie. 
 

11 listopada  będzie 
obchodził  imieniny 

ks. MARCIN  REJ 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieści z parafii 
Chrzty: 
1.Aleksandra, córka Rafała i Izabeli Bielawskich z Piekoszowa – 
24.IX 
2.Bartosz, syn Zbigniewa i Marty Skrzeczowskich z Dankowa – 
25.IX 
3.Filip, syn Mariusza i Moniki Maciejskich     z Niw – 01.X 
4.Julia, córka Krzysztofa i Iwony Mularczyk    z Daleszyc – 08.X 
5.Jakub, syn Artura i Izabeli Smołuch z Daleszyc – 08.X 
6.Milena, córka Marcina i Pauliny Sołtys z Dankowa – 09.X 
Śluby: 
1.Rafał Bielawski z Piekoszowa i Izabela Otawska z Kranowa – 
24.IX 
2.Łukasz Prasnal ze Strzyżowa i Karolina Górniak z Daleszyc – 
08.X 
3.Mateusz Kusiak z Pawłowa i Małgorzata Janik z Daleszyc – 
08.X 
Pogrzeby: 
1.Marianna Mochocka z Daleszyc ur. 1929 zm. 24.IX 
2.Jan  Mochocki z Niw ur. 1935 zm. 10.X 
3.Władysław Lubas z Niw ur. 1942 zm. 11.X 
4.Jan Dziurski z Daleszyc ur. 1972 zm. 15.X Staraniem proboszcza ks. T. Cudzika  rozpoczęto re-

mont kaplicy cmentarnej. Przeciekający dach niszczył 
budowlę , elewacja wymagała gruntownego odnowie-
nia, sygnaturka również.  
Przypominamy, że ustawiona jest w centrum cmenta-
rza, zwrócona frontem ku ulicy prowadzącej do Brze-
chowa.  Wymurowana z kamienia na planie prostokąta, 
na daszku usytuowana  sygnaturka. Wewnątrz kaplicy 
znajduje się wysoki drewniany ołtarz  z krucyfiksem. Na 
bocznej ścianie znajduje się epitafium fundatora – da-
leszyckiego proboszcza – Franciszka Brudzyńskiego, 
który w 1907 roku wybudował kaplicę wraz z kryptą dla 
siebie. Po zgonie biskupa kieleckiego Tomasza Kuliń-
skiego, w styczniu 1907 powołany został na administra-
tora diecezji. Zainicjował utworzenie domu dla księży-
emerytów. W Daleszycach rozwinął działalność Związ-
ku Katolickiego (kierowany przez niego oddział był 
najaktywniejszy w diecezji) i Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Zmarł 14 czerwca 1909, Prałat Brudzyński pochowany 
został na starym cmentarzu w Kielcach. Ks. Jacek Pycia 
tak wspomina postać księdza:” W 1901 roku obchodził 
jubileusz 50- lecia kapłaństwa.  Przy licznych obowiąz-
kach trzyma i probostwo w Daleszycach, buduje kaplicę 
na cmentarzu wraz z grobem dla siebie. Kapłan 
względny i dobry, chyba, że otoczenie nadużywa jego 
dobroci. Jako wikariusz kapitulny w dn. 15 maja zapada 
na chorobę pozbawiającą snu  i apetytu. Meczy się trzy 
tygodnie. Ostatni podpis w mej obecności kładzie na 
dyspensie małżeńskiej, leżąc w łóżku – i zaraz zaczęła 
się agonia. Kapituła decyduje pogrzebać go  w Kielcach. 
Nad zwłokami w katedrze przemawia ks. Wenikajtys – 
wikary z Daleszyc.  W retorycznym patosie woła do 
obecnych parafian daleszyckich: zabierzcie zwłoki do 
Daleszyc, nie pozwalajcie im być w Kielcach, z dala od 
siebie… itd.  Słuchacze stoją cicho – gdzież nieść ciało ze 
dwie mile.  

(A.O.) 

Remont kaplicy cmentarnej 

Od kilku miesięcy w ogłoszeniach parafialnych słyszymy o 
zbiórce telefonów i znaczków, nie wszyscy wiedzą o co cho-
dzi. Wyjaśniamy: to nie jest zbiórka dla księży, nikt na pleba-
nii nie zakłada kolekcji. Od 2015 roku trwa akcja zbierania  
zużytych telefonów komórkowych oraz  innych urządzeń, 
takich jak ładowarki, tablety, piloty i telefony stacjonarne. 
Telefony komórkowe zwierają ołów, kadm, rtęć i inne sub-
stancje, które mogą zatruć glebę i wodę. Z tego względu po 
zakończeniu ich użytkowania powinny być przekazywane do 
recyklingu. Ze zużytych telefonów można odzyskać około 45 
proc. plastików czy 20 proc. miedzi, które to surowce mogą 
być wykorzystane do produkcji elektroniki.  Oddając te 
przedmioty  w ramach zbiórki możemy zadbać o środowisko, 
a jednocześnie wesprzeć szlachetny cel. Zebrane pieniądze 
pójdą na dofinansowanie samochodu medycznego dla Ho-
spicjum im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. W trwającą 
akcję zaangażowało się kilkadziesiąt szkół z województwa 
świętokrzyskiego oraz  parafii z diecezji kieleckiej. Patronat 
nad zbiórką sprawuje bp Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji 
kieleckiej.  
Kolejna akcja to zbieranie znaczków pocztowych organizo-
wane przez Referat Misyjny z Pieniężna. Akcja "Każdy zna-
czek wspiera misje" trwa od 20 lat. Księża werbiści zbierają i 
sprzedają ostemplowane znaczki pocztowe, a fundusze uzy-
skane w ten sposób przekazują misjom. Na miejscu pracują 
świeccy wolontariusze, którzy delikatnie odklejają znaczki, 
segregują je na zagraniczne, krajowe i według serii, a następ-
nie zanoszą do sklepów filatelistycznych bądź sprzedają pry-
watnym filatelistom. Uzyskane w ten sposób pieniądze prze-
kazywane są na potrzeby misji. Prosimy samemu nie odklejać 
stemplowanych znaczków! Każdy znaczek należy wyciąć z 
półcentymetrowym marginesem – tak go wyciąć, aby nie 
uszkodzić. Chętnym i cierpliwym proponujemy segregację na 
znaczki polskie i zagraniczne. To bardzo ułatwi pracę. 

Włączmy się do akcji 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-31 października, Daleszyce 
Przed nami Dni Świętych, podczas których, będziemy adorować Naj-
świętszy Sakrament, modlić się przy relikwiach błogosławionych i świę-
tych oraz poznawać dzieje ich życia. To radosne wydarzenie, jest naszą 
wspólną inicjatywą, ponieważ włączyły się w nie wspólnoty modlitewne 
dzieci, młodzieży oraz te skupiające osoby dorosłe.  Ponadto warto 
podkreślić, że w Dekanalne Dni Świętych włączyły się również wspólno-
ty z parafii Górno oraz Niestachów. Wszystkich parafian oraz tych, któ-
rzy będą czytać niniejszy artykuł serdecznie prosimy przede wszystkim 
o modlitwę w intencji tego wydarzenia, ponieważ najbardziej potrzeb-
na będzie nam pomoc Boża, prosimy również o informowanie swoich 
rodzin i znajomych o naszym 3-dniowym świecie (np. przez Facebook). 

Od 29 do 31 października w daleszyckim kościele parafialnym pojawią 
się relikwie: św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Marii od Jezusa Ukrzy-
żowanego (stygmatyczka, kanonizowana przez papieża Franciszka w 
2015 roku), św. Jana Nepomucena (patrona spowiedników oraz dobrze  
i szczerze przeżytej Spowiedzi), św. Wojciecha, bł. Franciszka i bł. Hia-
cynty (dzieci fatimskich), Bł. Wincentego Kadłubka, Bł. Czesława oraz 
relikwie z drzewa Krzyża Świętego. Trudno w jednym artykule rozpisy-
wać się na temat całego zbliżającego się wydarzenia, stąd poniżej pozo-
stawiam najważniejsze informacje, a swoją wiedzę poszerzyć można na 
stronie internetowej naszej parafii, bądź prze plakaty, których z każdym 
dniem przybywa na terenie naszego miasta. Oto najważniejsze infor-
macje: 
29 października (Sobota), 17.30: Msza Święta oraz powitanie relikwii 
bł. Wincentego Kadłubka oraz bł. Czesława. Litania do Wszystkich Świę-
tych  w intencji poległych obrońców Ojczyzny (serdecznie zapraszamy 
poczty sztandarowe) i koncert wspólnoty modlitewnej „Kana” przy 
Najświętszym Sakramencie. Wspólnota Kana, wywodzi się z par. św. 
Józefa Robotnika w Kielcach i osiąga wielkie sukcesy na festiwalach 
religijnych, ci młodzi ludzie, będą swoim koncertem przede wszystkim 
uwielbiać Boga. 
30 października (Niedziela), 1) 12.00: Eskorta dzieci z relikwiami  bł. 
Franciszka i bł. Hiacynty, Msza Święta z kazaniem dla dzieci. 2) 17.15 
Różaniec (podczas rozważań dowiemy się więcej o historii i kulcie wize-
runku MB Daleszyckiej) i Msza Święta z wprowadzeniem relikwii św. 
Jana Pawła II i św. Wojciecha. Litania do Wszystkich Świętych w intencji 
zmarłych dzieci, żon i mężów, po czym zabierzemy na ich groby białe i 
czerwone róże. 
31 października (Poniedziałek) NOC ŚWIĘTYCH, GODZ. 20.00: Różaniec 
Święty, montaż słowno-muzyczny dotyczący życia Błogosławionych i 
Świętych, wprowadzenie wszystkich relikwii, Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, ucałowanie relikwii, Apel Jasnogórski, a po nim możliwość 
indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy przy reli-
kwiach. 
Za wszelkie okazane dobro oraz pomoc dziękujemy ks. Dziekanowi Ta-
deuszowi Cudzikowi, Kapłanom z Dekanatu oraz wszystkim wspólno-
tom modlitewnym, przygotowującym te radosne, modlitewne dni. 
Wszystkich Was serdecznie zapraszamy. Otwórzcie wasze serca na Bo-
ga oraz na Błogosławionych i Świętych. Pokażmy, że miasto św. Micha-
ła Archanioła jest też miastem autentycznej modlitwy. Bądźcie z Nami!    
-                          ks. Dominik Terczyński 
(Tak bogaty scenariusz przygotowali nasi Kapłani. O przebiegu tych dni 
i wrażeniach napiszemy w kolejnym numerze.) 

I Dekanalne Dni Świętych 
Jak każdego roku, wspólnota Taize organizuje 
europejskie spotkanie młodych, oczywiście w 
duchu Taize. Po ciepłej Hiszpanii (zima 
2015/2016) nadszedł czas na „perłę” Bałtyku, 
stolicę Łotwy: Rygę. To wielki dar dla tego 
małego państwa, które od 90 lat XX wieku, na 
nowo cieszyć się może darem niepodległości, 
ale też wyzwanie i przedsięwzięcie dla społe-
czeństwem, na które składa się kilka narodów 
oraz wyznań. 
Teraz kilka słów o spotkaniach młodych w 
duchu Taize. To przede wszystkim modlitwa i 
Adoracja Najświętszego Sakramentu przez 
nasz wspólny śpiew i wypowiadane modlitwy: 
to serce i punkt centralny tego wyjazdu, który 
pozwala na otwarcie się nie tylko na Boga, ale 
też na młodzież innych państw, kultur, a na-
wet religii. Bez tych fundamentów, zimowe 
spotkanie młodych pozbawione byłoby sensu. 
Innym elementem tych spotkań jest pozna-
wanie i zwiedzanie miasta, w którym spotka-
nie się odbywa. W tym roku, młodzi Diecezji 
Kieleckiej poza Rygą odwiedzą również Wilno 
i prawdopodobnie Sokółkę, miejsce cudu 
eucharystycznego w Polsce. Przy zwiedzaniu 
Rygi, podkreślić należy, że miasto gospodarz, 
zawsze przekazuje pielgrzymom darmowe 
bilety komunikacji miejskiej, aby ci szybciej i 
taniej dostali się w kolejne miejsca modlitw, 
ale też zabytków. Spotkanie to również okazja 
do przywitania Nowego Roku z Bogiem pod-
czas czuwania, ale też podczas międzynaro-
dowej zabawy, która ma miejsce już kilka 
minut po północy. Ciebie nie może tam za-
braknąć. 
Podstawowe informacje dla wszystkich, któ-
rzy myślą o Rydze. Koszt wyjazdu to 400 zł i 
50 Euro, przy czym ten pierwszy jeszcze może 
się obniżyć. Wyjazd przeznaczony  jest dla 
osób: od pierwszej klasy szkoły średniej do 35 
roku życia. Każdy z nas ma zapewnione bez-
płatne śniadanie oraz obiady. Noclegi u ło-
tewskich rodzin, albo też w szkołach, stąd 
trzeba zabrać cieplejszą odzież oraz jakiś śpi-
wór. Tegoroczny wyjazd z Kielc na Łotwę, 
obejmuje termin: 27 grudnia 2016- 2 stycznia 
2017. Zapraszam i liczę na Wasze zapisy. Nie-
bawem na terenie parafii pojawią się plakaty 
związane z Taize, będą tam również podane 
terminy dwóch spotkań organizacyjnych 
(trzeba być na jednym) oraz dwóch formacyj-
nych, na których przez modlitwę, będziemy 
przygotowywać się do wyjazdu z młodzieżą 
całego Dekanatu Daleszyce. Jeszcze raz za-
praszam. 

Ks. Dominik  Terczyński 

WYJAZD  NA  ŁOTWĘ 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa wstawiennicza dotykiem Bożej miłości. 
I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i 
głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony. 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 zatrute-
go wypili, nie będzie im szkodzić. Na 
chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają 
zdrowie". [Mk 16, 15-18] 
 Modlitwa wstawiennicza obecna jest 
w Kościele od jego początków. Wy-
mownym tego świadectwem są m.in. 
pisma Ojców Kościoła. W tekście po-
chodzącym z II wieku, autorstwa św. 
Justyna, będącym najstarszym zacho-
wanym opisem chrztu, czytamy: „My 
tedy po udzieleniu kąpieli temu, który 
uwierzył i do nas się przyłączył, pro-
wadzimy go na miejsce, gdzie groma-
dzą się bracia, by wspólnie modlić się 
za siebie /…/”.  
Co to jest modlitwa wstawiennicza? 
 Modlitwa wstawiennicza jest darem 
Ducha Świętego. To sam Duch Święty 
przyczynia się za nami w błaganiach 
zgodnie z wolą Bożą (Rz 8,26-27). 
Modlić się wstawienniczo oznacza 
równocześnie jednoczyć się z Chrystu-
sem Zmartwychwstałym, który żyje i 
wciąż wstawia się za nami do Ojca 
(Hbr 7,25). Jest to zatem modlitwa o 
charakterze prośby, w której jedna 
osoba lub grupa osób wstawia się do 
Boga za drugim człowiekiem. Jest to 
najbardziej bezinteresowna modlitwa 
prośby, ponieważ jest błaganiem Boga 
o łaski dla innych osób, czasem zupeł-
nie nieznanych. 
 Głównym dążeniem modlitwy wsta-
wienniczej jest oddanie chwały Bogu 
oraz zbawienie człowieka. Nie są to 
magiczne formuły, wypowiadane 
przez grupę osób, których celem jest 
jedynie spełnienie naszych pragnień. 
Jeżeli nawet modlitwa wstawiennicza 
dotyczy konkretnych sytuacji, zranień, 
chorób lub błogosławieństwa, to zaw-
sze ostatecznie zmierza ona do zba-
wienia człowieka i objawienia chwały 
Boga. Ważną i oczywistą kwestią do-
tyczącą rozmów podczas modlitwy 
wstawienniczej jest zachowanie w 
tajemnicy przez uczestników modli-
twy spraw, o których jest mowa. 
Pamiętajmy jednak, że modlitwa 
wstawiennicza nie może zastąpić sa-
kramentu pokuty lub być jego na-

Pamiętajmy jednak, że modlitwa 
wstawiennicza nie może zastąpić sa-
kramentu pokuty lub być jego na-
miastką. Brak nawrócenia jest często 
wręcz przeszkodą w skutecznym pro-
wadzeniu modlitwy. Doświadczenie 
duchowe i roztropność nakazują za-
proponować najpierw spowiedź świę-
tą, a potem modlitwę wstawienniczą. 
 Św. Ignacy powiedział, że mamy pro-
sić tak, jakby wszystko zależało od 
nas, a oczekiwać tak, jakby wszystko 
zależało od Boga. Jeśli więc potrzebu-
jesz wsparcia modlitewnego, jeśli 
potrzebujesz wspólnoty ludzi, którzy 
razem z Tobą będą błagać Boga w 
Twoich intencjach, daj się zachęcić 
przez Jezusa: Przyjdź do mnie ty, który 
utrudzony jesteś i ty, która obciążona 
jesteś, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28). 
Jak się przygotować do modlitwy 
wstawienniczej o uzdrowienie: 
- zrobić rachunek sumienia, pójść do 
spowiedzi św., przyjąć Komunię św.; 
Z modlitwy wstawienniczej mogą sko-
rzystać osoby będące w stanie łaski 
uświęcającej. Podstawowymi prze-
szkodami do otrzymania łask są: 
grzech, wewnętrzny brak przebacze-
nia winowajcom, zazdrość, nienawiść, 
zawiść, chęć zemsty, odpłaty i pra-
gnienie zaspokojenia własnych żądz, 
uwikłania w rzeczy demoniczne, sata-
nistyczne, okultystyczne i spiryty-
styczne. 
- na osobistej modlitwie przed modli-
twą wstawienniczą zapraszać Pana 
Jezusa do swego życia i przedstawić 
Mu swoją prośbę; 
- starać się o wzbudzenie w sobie 
właściwej intencji. 
Nie mogę podchodzić do modlitwy 
wstawienniczej z takim nastawieniem, 
że chodzi mi tylko o dar (uzdrowienie, 
uwolnienie), a Darczyńca – czyli Pan 
Jezus – mnie nie obchodzi. Zwracanie 
się z prośbą do Boga zakłada praw-
dziwe i szczere nawrócenie. Nie mogę 
prosić Boga, bym został uzdrowiony i 
uwolniony, z założeniem, że nadal 
będę żyć w grzechu, bez Jezusa i 
wbrew Jego przykazaniom. W modli-
twie wstawienniczej nie chodzi o 
„świadczenie usług” przez Jezusa. 
Chodzi o wejście w nową, życiodajną 
relację z Jezusem, o którym wiem, że 
mnie kocha i pragnie mojego dobra, 
ale wymaga respektowania warunków 
przyjaźni z Nim. 
Jak zachować się w czasie modlitwy 

ale wymaga respektowania warunków 
przyjaźni z Nim. 
Jak zachować się w czasie modlitwy 
wstawienniczej? 
 Należy starać się o wyciszenie, roz-
modlenie. W czasie modlitwy wsta-
wienniczej nie należy zwracać uwagi 
na osoby posługujące, ale na Pana 
Jezusa i Jego prosić gorąco, wierząc, 
że Zmartwychwstały ma moc uzdra-
wiania. Można modlić się z oczami 
zamkniętymi (żeby się nie rozpraszać).  
Jezusa możemy prosić o wszystko. On 
zna nasze potrzeby, zna doskonale 
nasze serca, jednak, tak jak zapytał 
Bartymeusza: „Co chcesz, abym ci 
uczynił” [Mk 10, 51], tak samo pyta i 
Ciebie, zadaje Ci konkretne pytanie: 
„Co chcesz, abym Ci uczynił”. I zachę-
ca Cię do głębokiej wiary, że On jest 
Panem rzeczy niemożliwych i gorąco 
pragnie powiedzieć do Ciebie, tak jak 
powiedział do Bartymeusza: „Idź, 
Twoja wiara Cię uzdrowiła” [Mk 10, 
52] 
Najbardziej poruszającym dla mnie 
świadectwem z modlitwy wstawienni-
czej jest świadectwo śp. ojca Emiliena 
Tardiffa: 
„W 1973 roku byłem prowincjałem 
mojego zakonnego Zgromadzenia 
Misjonarzy Serca Jezusa w Republice 
Dominikańskiej. Pracowałem ponad 
miarę, nadużywając swojego zdrowia. 
(…) Aż wreszcie z powodu nawału 
pracy popadłem w chorobę. (…) Mój 
stan był taki ciężki, że przewidywano, 
że nie przeżyję tej nocy. (…) Lekarze 
przeprowadzili przeciągające się ba-
dania, w wyniku których wykryli ostrą 
gruźlicę płuc. (…) Po wszystkich bada-
niach stwierdzono jednoznacznie, że 
ostra gruźlica płuc poważnie uszkodzi-
ła moje obydwa płuca. Aby pocieszyć 
mnie, powiedziano mi, że być może 
po roku leczenia i odpoczynku będę 
mógł wrócić do domu.  
Pewnego dnia miałem dwie szczegól-
ne wizyty. Najpierw przybył kapłan 
będący redaktorem naczelnym czaso-
pisma „Revista Notre Dame”, który 
poprosił mnie o pozwolenie zrobienia 
fotografii do artykułu, pt.: „Jak prze-
żywać swoją chorobę?” Jeszcze nie 
zdążył odejść, kiedy weszło do sali 
szpitalnej pięć świeckich osób z grupy 
modlitewnej Odnowy Charyzmatycz-
nej. W Republice Domonikańskiej 
często naśmiewałem się z Odnowy 
Charyzmatycznej, twierdząc, że Ame-



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nej. W Republice Dominikańskiej czę-
sto naśmiewałem się z Odnowy Cha-
ryzmatycznej, twierdząc, że Ameryka 
Południowa nie potrzebuje daru języ-
ków, ale promocji osoby ludzkiej. 
Teraz oni bezinteresownie przyszli się 
modlić za mnie. 
Te dwie wizyty miały na celu dwie 
różne sprawy: pierwsza dotyczyła 
zaakceptowania choroby, druga zaś 
odzyskania zdrowia. 
 Jako kapłan i misjonarz pomyślałem 
sobie, że nie byłoby rzeczą budującą, 
gdybym odrzucił modlitwę. Mówiąc 
jednak szczerze, zgodziłem się na nią 
bardziej ze względu na dobre wycho-
wanie niż z wewnętrznego przekona-
nia. Nie wierzyłem, że zwykła modli-
twa mogłaby przywrócić mi zdrowie. 
Ludzie ci (…) podeszli wszyscy do łóż-
ka, do którego zostałem przykuty i 
nałożyli na mnie ręce. Nigdy nie wi-
działem czegoś podobnego. Nie po-
dobało mi się to. Czułem się śmiesznie 
z tymi nałożonymi rękami i spostrze-
głem, że ludzie przechodzący przez 
korytarz ciekawie zaglądali przez szpa-
rę w otwartych drzwiach.  

Wówczas przerwałem modlitwę i za-
proponowałem im: 
-Jeśli chcecie, możemy zamknąć 
drzwi... 
- Ależ tak proszę księdza, dlaczego nie 
– odparli. 
Zamknęli drzwi, ale Jezus zdążył już 
wejść do środka. W czasie modlitwy 
poczułem silne ciepło w płucach. Po-
myślałem, że to następny atak gruźlicy 
i że wkrótce umrę. Było to jednak 
ciepło miłości Jezusa, który dotykał 
mnie i uzdrawiał moje chore płuca. 
Podczas modlitwy padło proroctwo. 
Pan mówił do mnie: „Uczynię cię 
świadkiem mojej miłości”. Jezus żywy 
przywrócił życie nie tylko moim płu-
com, ale również mojemu kapłaństwu 
i całemu memu istnieniu. 
 Po trzech lub czterech dniach czułem 
się doskonale. (…) Pod koniec miesią-
ca, po wielu badaniach, ordynator 
powiedział do mnie:  
- Ksiądz wraca do domu. Czuje się 
ksiądz wyśmienicie, ale to urąga 
wszystkim naszym teoriom medycz-
nym. (...) 
Pan mnie uzdrowił. Moja wiara była  

malutka, być może miała rozmiary 
ziarnka gorczycy. Bóg jednak był tak 
wielki, że nie był uzależniony od mojej 
małości.” 
- Ksiądz wraca do domu. Czuje się 
ksiądz wyśmienicie, ale to urąga 
wszystkim naszym teoriom medycz-
nym. (...) 
Pan mnie uzdrowił. Moja wiara była 
malutka, być może miała rozmiary 
ziarnka gorczycy. Bóg jednak był tak 
wielki, że nie był uzależniony od mojej 
małości.” 
Fragment książki „Jezus żyje” ojca 
Emiliena Tardiffa MSC 
 W każdej wspólnocie Odnowy Życia 
w Duchu Świętym możesz poprosić o 
modlitwę wstawienniczą. W naszym 
kościele pw. św. Michała Archanioła w 
Daleszycach grupa osób ze wspólnoty 
„Droga na Syjon” posługuje modlitwą 
wstawienniczą w każdy czwartek pół 
godziny przed wieczorną mszą świętą 
w salce przy kościele. Wystarczy, że 
zrobisz pierwszy krok, że się odważysz 
i przyjdziesz, że uwierzysz, potem Pan 
Jezus sam będzie działał. 

Rada wspólnoty „Droga na Syjon” 

LEGENDA O ŚW MARCINIE 
W zamierzchłych czasach, na Węgrzech, 
urodził się chłopiec, któremu rodzice 
nadali imię Marcin. Gdy był mały, wraz z 
całą rodziną przeniósł się do Włoch i tam 
dorastał. Będąc już młodzieńcem, w pe-
wien zimowy wieczór Marcin jechał na 
swym koniu, zmierzając do domu. Nagle 
na skraju drogi dostrzegł skuloną postać. 
Gdy podjechał bliżej, zobaczył półnagiego 
nędzarza. Bez wahania odciął znaczny 
kawałek swojego podszytego futrem 
płaszcza i otulił nim biedaka. Oddał mu 
też sakiewkę pełną złotych monet, ratując 
go tym samym od pewnej śmierci. Tej 
samej nocy Marcin miał niezwykły sen. 
Śniło mu się, że to sam Jezus Chrystus 
przybrał postać biedaka. To sprawiło, że 
Marcin zdecydował się wstąpić na drogę 
kapłaństwa. Wiele lat później, wbrew 
swej woli, został wybrany na biskupa 
Tours. Uciekając przed posłańcami mają-
cymi poinformować go o tym zaszczycie, 
postanowił ukryć się w komórce z dro-
biem. Jednak gęsi ani myślały siedzieć 
cicho i głośnym gęganiem zdradziły kry-
jówkę Marcina. Od tamtej pory gęś - 
zwana gąską świętomarcińską, stała się 
atrybutem świętego Marcina i jest przed-
stawiana na jego licznych wizerunkach. 

Wspomnienie św Marcina z Tours 
Kościół katolicki wspomina 11 listopa-
da św. Marcina biskupa z Tours, zało-
życiela pierwszych klasztorów w Ko-
ściele zachodnim, mnicha, w młodości 
żołnierza. 
Św. Marcin urodził się ok. 317 r. w 
Panonii (dzisiejsze Węgry). Podobnie 
jak jego ojciec był żołnierzem, chociaż 
po przyjęciu chrztu porzucił służbę 
wojskową. Później przez dziesięć lat 
żył w pustelni na wyspie Gallimaria 
opodal Genui. Wkrótce zgromadził 
wokół siebie kilkudziesięciu pustelni-
ków, z którymi wspólnie założył naj-
starszy klasztor w Galii. Słynął z cnoty, 
ascetycznego życia a także z cudów. 
W 371 r. - wbrew swojej woli - został 
wybrany biskupem Tours. W dalszym 
ciągu jednak prowadził życie mnisze w 
klasztorze Marmoutier pod Tours, 
przewodząc w nim zgromadzeniu 
osiemdziesięciu zakonników. Był bar-
dzo surowy dla siebie, a wyrozumiały 
dla innych. Potępiał błędy heretyków, 
ich samych natomiast bronił przed 
surowymi karami. W tym duchu zwal-
czał m.in. Itacjusza , który domagał się 
kary śmierci dla heretyków. 
Marcin zmarł  r. w Candes w wieku 81 
lub 61 lat (zależnie od ustaleń history-
ków), ale jego wspomnienie liturgicz-

 
Marcin zmarł 8 
listopada 397 r. 
w Candes w 
wieku 81 lub 61 
lat (zależnie od 
ustaleń history-
ków), ale jego 
wspomnienie li-
turgiczne wypa-
da 11 listopada. 
Dzień ten upa-
miętnia złożenie 
jego zwłok w 
podziemiach 
katedry w To-
urs. Kult św. 
Marcina zaczął 
się szerzyć naj-
pierw we Francji 
i bardzo szybko 
w całej ówcze-
snej Europie 
chrześcijańskiej 
dopiero od po-
łowy VI w. Grób 
świętego i samo 
miasto stały się 
wówczas miej-
scem pielgrzym-
kowym, przy 

jego zwłok w podziemiach katedry 
w Tours. Kult św. Marcina zaczął się 
szerzyć najpierw we Francji i bardzo 
szybko w całej ówczesnej Europie 
chrześcijańskiej dopiero od połowy 
VI w. Grób świętego i samo miasto 
stały się wówczas miejscem piel-
grzymkowym, przy czym przez dłu-
gie wieki zajmowało ono drugie 
miejsce w Kościele zachodnim po 
miejscach świętych w Jerozolimie. 
Został pierwszym ze świętych spoza 
grona męczenników. 

źródło: internet 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiaty, znicze i całe rodziny pochylo-
ne w zadumie - tak wyglądają cmenta-
rze 1 listopada w niemal całej Polsce. 
Dla katolików to dzień modlitw za 
wszystkich  zmarłych. Pomyślmy przez 
chwilę o tych, na których grobach nikt 
nie zapali lampki, nikt nie przyklęknie i 
nikt nie odmówi modlitwy. Może war-
to wziąć ze sobą dodatkowy znicz i 
zapalić go na jakimś zaniedbanym, 
smutnym, opuszczonym grobie?  
Koniecznie zapalmy taki znicz i przy-
stańmy w zadumie.  Na naszym para-
fialnym cmentarzu też spoczywają ci, 
którzy nie mają bliskich odwiedzają-
cych ich mogiły, którzy żyli w tym 
środowisku i tworzyli jego historię. 
Nie sposób wyliczyć wszystkich, ale 
wspomnijmy przynajmniej niektórych. 
Ks. Wojciech Poniewierski –  ( na 
podstawie „ Życiorysu X. Juliana Cie-
chanowskiego”) 
W 1849 roku … zaaplikowany na wi-
kariat przy kościele parafialnym w 
Daleszycach, do młodszego o dwa-
dzieścia lat przeszło od siebie probosz-
cza ks. Ciechanowskiego …i już się z 
nim nie rozłączył, aż dopiero wówczas, 
kiedy po dziesięciu prawie latach 
wspólnej pracy, proboszcz zamknął 
mu oczy na wieki i z wszelką uczciwo-
ścią pogrzebał… 
Józef Lipczyński – organista i Stanisław 
Piechowski – nauczyciel byli świad-
kami spisania aktu zgonu  ks. Wojcie-
cha Poniewierskiego 28 października 
1859 roku. Miał 60 lat, syn Stanisława 
i Karoliny już nie żyjących. Można 
przypuszczać, że mogiła usytuowana 
jest w sąsiedztwie nagrobka ks. Cie-
chanowskiego (śladem są resztki ele-
mentów żeliwnych). 
Ks. Walenty Bocian – (Przegląd Kato-
licki  1876). 
Dn. 9 marca 1876 r. w parafii Daleszy-
ce  zakończył życie ks. Walenty Bocian, 
wikariusz tejże parafii. Niedawno, bo 
dopiero przed sześciu laty wyświęcony 
na kapłaństwo, śp. ks. Walenty, speł-
niał obowiązki wikariusza przy tej dość 
licznej, bo przeszło sześć tysięcy dusz 
liczącej parafii Daleszyce, prawie sam 
jeden, gdyż proboszcz tamtejszy, zaj-
mując także i posadę sekretarza przy 
Konsystorzu Kieleckim, zaledwo tylko 
w niedzielę i święta mógł mu cokol-
wiek iść w pomoc. Wszystkim tym 
obowiązkom, według możności i sił, 
nieboszczyk starał się czynić zadość. 
Zdrowia czerstwego, nie szczędził sił 

Oni też proszą o modlitwę 
Wszystkim tym obowiązkom, według 
możności i sił, nieboszczyk starał się 
czynić zadość. Zdrowia czerstwego, 
nie szczędził sił swoich, aby we 
wszystkim i wszystkim parafianom 
swoim wystarczyć. Z natury usposo-
bienia łagodnego, w obejściu się z 
niższymi od siebie uprzejmy, ciągnął 
ich serca ku sobie  i dawał łatwy do 
siebie przystęp. 
W  czasie grasującej epidemii w para-
fii, nie tylko śpieszył ochoczo na dany 
znak do chorego we dnie i w nocy, ale 
sam dowiadywał się pilnie kto jest 
cierpiącym i niósł mu pomoc ducho-
wą. Nic dziwnego, że wszyscy kochali 
go jak ojca i opiekuna, lgnęli do niego 
całą duszą. Czuły na widok nędzy swo-
ich parafian, wszystkie dochody jakie 
mógł mieć za pracę obracał na to, aby 
nieść  pomoc  potrzebującym. Udzielał 
zasiłku pieniężnego takim osobom, od 
których ani spodziewał się, ani mógł 
mieć kiedy oddane. 
Krótkie dni jego, bo zaledwie sześć lat 
kapłaństwa, a trzydzieści lat życia, 
zjednały mu powszechna miłość i głę-
boki szacunek w sercach parafian 
daleskich. 
Miejsce spoczynku ks. Bociana jest 
trudne do ustalenia. 
Ks. Julian Ciechanowski  (na podsta-
wie życiorysu przygotowanego przez 
ks. Floriana Majewskiego – 1875 r.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po przeniesieniu w 1850 roku  pro-
boszcza ks. Ludwika Strondałło do 
Wiślicy probostwo w Daleszycach 
objął ks. Julian Ciechanowski, będący 
jednocześnie kaznodzieją przy kole-
giacie kieleckiej.  

Do pracy pasterskiej w naszej parafii 
powrócimy na łamach gazetki para-
fialnej, tymczasem ograniczymy się do 
śmierci i pogrzebu kapłana. 15 lutego 
1874 roku umarł  w Daleszycach na-
gle, około południa. Śmierć spowodo-
wał atak apoplektyczny, zaniemówił i 
stracił przytomność. To właśnie ks. 
Bocian – wikariusz – sporządził akt 
śmieci proboszcza. 17 lutego wieczo-
rem przeniesiono zwłoki z domu ple-
bańskiego do kościoła pełnego ludzi. 
Nazajutrz ( w środę popielcową) odby-
ło się nabożeństwo żałobne celebro-
wane przez ks. bpa Kulińskiego. Na 
pogrzebie oprócz ks. Biskupa było 28 
kapłanów,12 alumnów seminarium 
kieleckiego, Siostry Miłosierdzia, wiele 
osób wyższej i średniej klasy i licznie 
zebrani parafianie. 
Ks. Bolesław  Rusak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejny kapłan, który zakończył swój 
żywot na daleszyckiej plebanii.  Ks. 
Kanonik Bolesław Rusak został pro-
boszczem daleszyckiej parafii w 1945 
roku, ale wcześniej, przed II wojną był 
tu wikariuszem. W pamięci parafian 
zapisał się jako wielki społecznik, do-
skonały gospodarz, cieszący się 
ogromnym autorytetem. Zmarł w 
1967 roku.  
Ks. Stanisław  Dziurski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodzony w 1882 roku w Daleszycach. 
Rodzice: Michał i Julianna z Furman-
ków. Zmarł 7 grudnia 1918 roku w 
Daleszycach, miał zaledwie 36 lat. Był 
proboszczem w Wodzisławiu. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Władysław  Saletra 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanonik Władysław Saletra urodził się 
w Niestachowie w 1907 roku, zmarł w 
1990 roku. Posługę kapłańską pełnił 
przez 57 lat. Spoczywa w rodzinnym 
grobie w Daleszycach. 

s. Łucja  Ognik 
  
 
 
 
 
 
 
Siostra  Łucja należała do Zgroma-
dzenia Sióstr Służek Najświętszej 
Marii Panny Niepokalanej. Przez 
wiele lat z oddaniem służyła parafii 
i ludziom, została z nami na zawsze. 
 

Po adorowaniu relikwii 

 Błogosławiony Czesław jest mniej 
popularny w naszym regionie, ale dla 
naszej parafii powinien być bliski, 
bowiem Jego kuzynowi – Ivo Odrową-
żowi  zawdzięczamy fundację naszego 
kościoła. Błogosławiony Czesław Od-
rowąż  przyszedł na świat w Kamieniu 
na Śląsku w roku 1185. Już jako dzie-
cię zasłynął z pobożności i niepokala-
nej czystości obyczajów. Najmilszym 
jego zajęciem było gromadzić około 
siebie dzieci i głosić do nich kazania, 
zachęcające do cnoty i pobożności. 
Było to zapowiedzią przyszłej jego 
gorliwości w opowiadaniu Słowa Bo-
żego. Ponieważ pilnie przykładał się 
do nauk, wysłano go do Włoch, gdzie 
tak się odznaczył, że po kilku latach 
uzyskał stopień doktora praw.  

 
 
Przestrzegał też ściśle czystości oby-
czajów, a ilekroć odzywały się w nim 
żądze, uciekał się do modlitwy i mówił 
do siebie: "Walcz dzielnie i pokonuj 
nieczyste chuci, Czesławie, z małej 
bowiem iskry łatwo może powstać 
pożar wielki". Po powrocie do Polski 
mianowany został kanonikiem przez 
stryja, biskupa Iwona Odrowąża. 
Wkrótce potem pojechał wraz z nim i 
z bratem Jackiem do Rzymu, gdzie  
przyjął habit zakonny. Doszedł w po-
stach, modlitwie, umartwieniu ciała, 
pokorze i posłuszeństwie do tak wy-
sokiego stopnia doskonałości, że stał 
się przedmiotem powszechnego po-
dziwu i wzorem godnym naśladowa-
nia. Wyjechawszy z Rzymu, udał się 

Czesław najpierw do Pragi, gdzie z 
wielkim skutkiem opowiadał słowo 
Boże i wielu zatwardziałych grzeszni-
ków nawrócił na drogę cnoty. Za jego 
też sprawą założony został w mieście 
tym klasztor dominikanów, do które-
go tak tłumnie cisnąć się poczęła mło-
dzież i starsi, że wkrótce liczył stu 
zakonników. Dwudziestu sześciu z 
nich poszło niebawem głosić słowo 
Boże do Bośni i przypłacili swą gorli-
wość śmiercią męczeńską. Później 
zwiedził Czesław pieszo prawie cały 
Śląsk, nawołując wszędzie do popra-
wy życia i pokuty. Praca jego nie była 
bezowocna, gdyż bardzo wielu porzu-
cało drogę grzechu i nieprawości          
i wstępowało na drogę cnoty.  
Przybywszy do Wrocławia, postarał 
się i tutaj o założenie klasztoru domi-
nikańskiego, całe dni był na posługach 
duchownych: odprawiając nabożeń-
stwo, siedząc w konfesjonale i głosząc 
kazania. Noc poświęcał na rozmyśla-
nia i modlitwy. Umartwiał ciała do 
tego stopnia, że nieraz aż do krwi się 
biczował.  Już za życia działał liczne 
cuda. Gdy go obrano zwierzchnikiem 
wszystkich klasztorów dominikańskich 
w królestwach polskim i czeskim, za-
czął  Czesław pieszo zwiedzać wszyst-
kie klasztory, rozsiane po tych krajach. 
Władzy swej nigdy nie nadużywał, lecz 
miłością i dobrym przykładem starał 
się braci zakonnych zachęcać do wzo-
rowego życia i przestrzegania reguły 
zakonnej. Przed śmiercią zwołał za-
konników, a upomniawszy ich, aby na 
włos nie odstępowali od nadanej im 
przez świętego Dominika reguły za-
konnej, oddał Bogu ducha w roku 
1242 i pochowany został we Wrocła-
wiu w kościele dominikanów. 

s. Agnieszka Cedro 
 
Była w Zgromadzeniu Córek Marii Nie-
pokalanej razem ze swoją starszą sio-
strą. Sytuacja zdrowotna rodzeństwa 
zmusiła Ją po uzyskaniu dyspensy do 
powrotu do domu rodzinnego. Zmarła w 
2002 roku, spoczywa w rodzinnym gro-
bie na daleszyckim cmentarzu. 

Niecodzienne, bo pierwsze w 
dziejach naszej parafii, było wy-
darzenie  umożliwiające adoro-
wanie i ucałowanie relikwii 
świętych i błogosławionych. W 
naszej świątyni znalazły się reli-
kwie:  KRZYŻA ŚWIĘTEGO;  Św. 
Jana Pawła II; Św. Jana Nepo-
mucena; Św. Wociecha;  Św. 
Marii od Jezusa Ukrzyżowanego; 
Św. Faustyna; Bł. Wincentego 
Kadłubka; Bł. Czesława;  Bł. 
Franciszka i Bł. Hiacynty.                                                                                                                            
 
Przypomnimy niektóre postaci. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowa-
nego (Mała Arabka),  
Miriam Baourdy, zwana także Małą 
Arabką, urodziła się 5 stycznia 1846 r. 
w Abellin,  w Galilei. Jej ojciec pocho-
dził z Damaszku, a matka - z Libanu. 
Gdy Maria miała trzy lata, straciła 
rodziców. Na wychowanie zabrał ją 
wtedy wuj. W dwunastym roku życia 
przynaglano ją już do małżeństwa, ale 
wybroniła się przed nim i złożyła ślub 
czystości. Poszukując pracy, dotarła 
do Marsylii,  została służącą. W 1865 
r. wstąpiła do józefitek, ale te - wi-
dząc, że Maria doznaje ekstaz i jest 
stygmatyczką - skierowały ją do kar-
melu w Pau. Tam to dziewczyna przy-
jęła imię Marii od Jezusa Ukrzyżowa-
nego. W 1870 r. razem z innymi wyje-
chała do Indii, aby w Mangalore zało-
żyć nowy klasztor. Do Francji wróciła z 
tych samych powodów, dla których 
józefitki oddały ją karmelitankom. W 
Pau spotkała ks. Piotra Estrate, prze-
łożonego sercanów w Betherram, 
który podjął się kierownictwa ducho-
wego, a po latach został jej biogra-
fem. W roku 1875 Maria zaczęła reali-
zować dzieło swych dawnych marzeń: 
założenie karmelu w Betlejem. Zaini-
cjowała ponadto nowy klasztor w 
Nazarecie. 22 sierpnia 1878 r. przeżyła 
upadek ze schodów, w trakcie którego 
złamała lewą rękę. Błyskawicznie roz-
winęła się gangrena i Miriam zmarła 
26 sierpnia 1878 r. w Betlejem. Nie 
pozostawiła żadnych pism, była zresz-
tą prawie analfabetką. Zachowały się  

Kapliczka św. Jana Nepomucena  przy 
ul. Kościelnej w Daleszycach w 1811 
roku i obecnie (poniżej). 

jednak  relacje  osób,  które się  z  nią 
stykały. Dowiadujemy się z nich o jej 
wizjach, ekstazach, spełnionych pro-
roctwach, także o improwizowanych 
poematach. Wszystko to przeżywała 
w sposób zupełnie zwyczajny, jak 
gdyby chodziło o rzeczy najnormal-
niejsze w świecie, nieświadoma swo-
jej niezwykłości. Wywierała ogromny 
wpływ na otoczenie. Szerzyła przede 
wszystkim nabożeństwo do Ducha 
Świętego. Św. Jan Paweł II dokonał jej 
beatyfikacji 13 listopada 1983 r. w 
Rzymie. Papież Franciszek włączył ją 
do grona świętych 17 maja 2015 r. 
 
Św. Jan Nepomucen 
W Polsce, w tym także na naszych 
terenach, często spotykamy figury św. 
Jana Nepomucena.  
Jan Nepomucen urodził się prawdo-
podobnie w Pomuku (Nepomuku) w 
Czechach w roku 1350 w czasach kró-
la Wacława IV Luksemburczyka. Życie 
dorosłego Jana związane było ze sta-
nem duchownym, a karierę robił jako 
doktor prawa i generalny wikary przy 
arcybiskupie praskim.   Bywał zapra-
szany na dwór królewski i został spo-
wiednikiem królowej. Król podejrze-
wając żonę o niewierność próbował 
wymusić na Janie wydanie tajemnicy 
spowiedzi. Gdy ten odmówił został 
poddany ciężkim torturom i w końcu 
zginął zrzucony z mostu nad Wełtawą 
w Pradze  w nocy 20 marca 1393 ro-
ku, z przyczepionymi do szyi kamie-
niami. W tym momencie na niebie 
ukazało się pięć gwiazd symbolizują-
cych pięć cnót męczennika. Od 1729 
roku Jan Nepomucen został wpisany 
w poczet świętych.  
Święty Jan jest patronem zakonu jezu-
itów, Pragi, spowiedników, szczerej 
spowiedzi, dobrej sławy i tonących 
oraz orędownikiem podczas powodzi. 
Jest także patronem mostów.  
Śladami niegdyś bardzo żywego kultu 
św. Jana Nepomucena są liczne figury 
stawiane zazwyczaj na rozstajach dróg 
i w okolicy przepraw rzecznych. Wiele 
takich figur można spotkać w całej 
Polsce. Jest także popularnym patro-
nem kościołów i parafii. 

Figura Św. Jana Nepomucena stoi 
także przy ul Kościuszki w Daleszy-
cach, tam, gdzie były tereny zalewo-
we, aby chronił przed powodzią.  

Pokazywaliśmy wcześniej nieistniejącą 
już kapliczkę nad Belnianką w Danko-
wie.  To świadectwa, że w Daleszy-
cach kult świętego był duży. Analizu-
jąc metryki chrztów w naszej parafii z 
początków XIX wieku spotkałam kilka, 
gdzie dzieciom (nawet dziewczynkom) 
nadawano imiona świętego: Pakulan-
ka Joanna Nepomucena, Fijałkowska 
Nepomucena, Satro Jan Nepomucen, 
Molenda  Jan Nepomucen, Wilk Jan 
Nepomucen, Wątrobiński Jan Nepo-
mucen.                                           (A.O.) 
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