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   Nasze losy, życie są ściśle powiąza-
ne, choć czasem wydaje się, że jeste-
śmy dla siebie bardzo obcy. Moją 
obecność wśród Was wyznaczają 
jakieś ramy pracy duszpasterskiej, 
natomiast dla mnie ważne są Wasze 
sposoby życia, wartościowania, reli-
gijności, bo stanowią jakiś punkt 
konfrontacji moich doświadczeń i 
przemyśleń. Każda parafia to bardzo 
konkretna historia ludzi, rodzin, 
wspólnoty, określonych wpływów 
politycznych, historycznych, ale też 
pole działania łaski Bożej i niestety 
szatana. U nas na chwilę pewnie 
straciliście czuwanie i natychmiast 
wszedł ze swoim kłamstwem szatan 
w postaci jehowitów i co więcej, 
znajduje podatny grunt. Nasze życie 
jest pełne pułapek. Wystarczy parę 
sekund by z przyzwoitego człowieka 
stać się zabójcą.    
W każdej parafii ważny jest czas jej 
istnienia. Nasza ma prawie 800 lat. 
Im starsza tym lepsza, bo omodlona, 
sprawdzona w różnych bojach i 
wspierana świętością tych, którzy 
odeszli do Pana. Rozpoczęliśmy ob-
chody 1050-lecia Chrztu Polski, a 
przecież jeszcze wiele z nas żyje w 
zabobonach pochodzących z pogań-
stwa, choćby czarny kot itp. 

Takie codzienne niemalże postawy 
jak przekleństwo świadczą o tym, że 
bardziej cenimy siłę zła niż miłości, 
którą proponuje Jezus. 
To są pozostałości ale i teraźniej-
szość, która wciąż jest nękaniem 
człowieka przez szatana. Mamy co 
prawda wielkiego Patrona św. Mi-
chała Archanioła i zapewne uchronił 
On naszą parafię od wielu proble-
mów i za to powinniśmy być Mu 
wdzięczni, ale też prośmy zawsze o 
jego pomoc. Każda parafia stanowi 
własność Chrystusa i tylko On może 
decydować o wielu sprawach. Każdy 
ochrzczony jest Jego własnością. 
Chrystus  wyznacza drogi i cele na-
szej pracy. Każdy ksiądz jest tylko 
narzędziem w jego rękach. Chciał-
bym nigdy tego nie zapominać i to 
wystarczy, by parafia dobrze funk-
cjonowała. 
   Zbliżają się Święta Narodzenia 
Pańskiego. Chcę, chcemy wraz z 
księżmi, życzyć wszystkim parafia-
nom i gościom pojednania z Panem i 
z ludźmi, troski o samotnych, cho-
rych, starych ludzi, przynajmniej z 
naszego środowiska życia. To daje 
szansę, by w prawdzie stanąć przed 
Panem i prosić z ufnością o Jego 
miłosierdzie. 

Ks. Proboszcz Tadeusz Cudzik 

 Wieści z diecezji, de-
kanatu, parafii; 

 Pielgrzymujemy … 

 Trwa Adwent 

 Wigilijne wspomnie-
nia 

 Rocznica śmierci ks. 
Bartosza 

 Dżuma w Daleszy-
cach? 

 Historia kapliczki przy 
kościele 

 Na spotkaniu ze  
Św. Mikołajem. 

 Trzy łyki statystyki 
 

Oto pierwszy numer parafialnej ga-
zetki.  
Zapraszamy do wspólnego jej reda-
gowania. Mile widziane komentarze, 
artykuły i zdjęcia. Wszystko, co uwa-
żacie, że powinno się znaleźć w naszej 
parafialnej gazetce.  
Materiały można przesyłać na adres 
gazeta.daleszyce@gmail.com. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•„Do waszych parafii zaniesiecie tę adwentową świecę Roku Jubileuszo-
wego, która ma być naszą pamięcią o tym, że z Chrystusem i w Chrystusie 
jesteśmy światłem świata. Niech więc zapłonie w nas żywy płomień wiary. 
Tak żywy, aby nie zgasiły go niespodziewane wichry naszych czasów" – 
mówił w homilii w trakcie nabożeństwa Biskup Kielecki Jan Piotrowski. 
•Najbliższy Rok Duszpasterski będzie czasem, w którym polski Kościół ka-
tolicki skoncentruje się w szczególności na tajemnicy chrztu świętego. 
 Będziemy go przeżywać pod hasłem „Nowe życie  w Chrystusie”. 
•29 listopada 2015 r. minął rok od Ingresu do kieleckiej katedry biskupa 
Jana Piotrowskiego (fot. poniżej).  

•W sobotę, 28 listopada 2015 r. w kieleckiej Katedrze zostały zainaugu-
rowane obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Podczas nieszporów księża 
biskupi przekazali parafialnym delegacjom jubileuszowe świece. 
 

•W II Niedzielę Adwentu, 6 grudnia 2015 
r. odbył się XVI Dzień modlitwy i pomocy 
materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
Przed kościołami w całej Polsce odbywała 
się zbiórka ofiar do puszek na ten cel. 
•Aby jeszcze lepiej przeżyć Nadzwyczajny 
Rok Święty Miłosierdzia kapłani naszej 
diecezji podjęli inicjatywę modlitewną pt.: 
Kapłański Dzień Miłosierdzia. Sztafetę 
modlitw rozpoczął 9 grudnia 2015 r. Bi-
skup Kielecki Jan Piotrowski. 
•Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał 
Dekret ustanawiający Diecezjalną Radę 
Duszpasterską. 
•8 grudnia 2015 r. w kaplicy seminaryjnej 
Biskup Kielecki Jan Piotrowski podczas 
Mszy św. pobłogosławił sutanny ośmiu 
alumnów III roku Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kielcach, w tym alumna    
z naszej parafii Mateusza Szostaka.  
Źródło: www.diecezja.kielecka.pl  

 
 
 

• Dekretem biskupa  Jana  Piotrowskie-
go nasz obecny proboszcz –                       
ks. Tadeusz  Cudzik  otrzymał funkcję 
dziekana naszego dekanatu.                                 
Wicedziekanem jest ks. Władysław Ja-
strząb – proboszcz parafii Skorzeszyce; 
• Dekanalnym Moderatorem Służby 
Liturgicznej jest ks. Konrad Kaleta z par. 
Bieliny; 
• Dekanalnym Ojcem Duchowym jest od 
2010 roku ks. Jan Wojtyna                        
z par. Bieliny; 
• Dekanalnym Duszpasterzem Młodzie-
ży jest ks. Piotr Białek z par. Bieliny 
• Moderatorem Misyjnego Dzieła Die-
cezji Kieleckiej jest  ksiądz  z naszej para-
fii – Denis  Żółtecki. 

• Od października w domu seniora Zielone Niwy, w każdy poniedziałek 
odprawiana jest msza święta dla pensjonariuszy.  
• Od 13 grudnia będą trwać rekolekcje adwentowe, które poprowadzi 
ojciec Marian, pallotyn ze Św. Katarzyny. 
• Caritas za pośrednictwem parafii rozprowadza świece bożonarodze-
niowe, do zakupienia w zakrystii.  
• Parafia wydała kartki świąteczne, do nabycia w zakrystii. 
• Zostały zakupione kolejne figury do żłobka bożonarodzeniowego.  
• Zostały zamontowane ekrany projekcyjne w nawie głównej i nawach 
bocznych kościoła. 
• W zakrystii i salce przykościelnej zostały zainstalowane promienniki 
ciepła.  
• Sukcesywnie wymieniane są żarówki w żyrandolach  na nowoczesne, 
energooszczędne żarówki ledowe. 
• Prowadzone są z konserwatorem zabytków na temat odnowienia i 
wyeksponowania chrzcielnicy.  
• 6 grudnia dzieci z rodzicami tradycyjnie powędrowały do kapliczki Św. 
Mikołaja na ulicy Świętokrzyskiej (foto na ostatniej stronie).  
• W IV niedzielę Adwentu zostaną poświęcone domowe  szopki bożona-
rodzeniowe.  
• Tegoroczną pasterkę zaszczyci swoją obecnością bp Marian Florczyk 
• Uruchomiona jest nowa strona internetowa parafii pod adresem: 
www.parafiadaleszyce.pl. 
 
 
 
 
 
   
  
 

http://www.diecezja.kielecka.pl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rozpoczynający się nowy rok li-
turgiczny będzie rokiem dziękczynie-
nia za łaskę chrztu naszego narodu, 
który miał miejsce 966 roku, czyli 
1050 lat temu. Ta data odsyła nas do 
początku naszego narodu i państwa. 
Symbolem tego wydarzenia są  świe-
ce jubileuszowe których  światło ma 
być elementem Jubileuszowej Drogi 
Chrzcielnej, którą przez kolejne mie-
siące kroczyć będą polscy katolicy. 
Na każdej świecy znajdują się słowa 
Jana Pawła II wypowiedziane w War-
szawie 2 czerwca 1979 r.:  

 Jubileusz Chrztu może być także 
okazją, by dotrzeć do ksiąg metry-
kalnych i dowiedzieć się kiedy i gdzie 
był nasz chrzest oraz kto go udzielił 
„Większość z nas nie zna tej daty,  
ani nazwiska kapłana, a warto mieć 
taką wiedzę. To także może być je-
den z owoców Roku Jubileuszowe-
go”.   
Przeżywane przez nas uroczystości 
1050  rocznicy Chrztu Polski łączą się 
w rozpoczynającym się roku litur-
gicznym z jeszcze jedną okoliczno-
ścią. 
 

Jest nią Nadzwyczajny Jubileusz Mi-
łosierdzia rozumiany jako objawienie 
się czynnej wiary, potwierdzonej na 
chrzcie świętym. Czeka nas zatem 
rok liturgiczny pełen duchowych 
wyzwań. Niech będzie on dla każdej i 
każdego z nas rokiem prawdziwie 
błogosławionym. Niech będzie cza-
sem wdzięczności wobec Boga za 
wspaniałą, ponad tysiącletnią trady-
cję chrześcijańską naszego narodu; 
czasem odnowienia przymierza z 
miłosiernym Bogiem i poddania się 
powszechnemu panowaniu Chrystu-
sa Króla Wszechświata. Niech stanie 
się okazją do pogłębienia synowskich 
więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i 
naszą Matką. Niech będzie czasem 
radosnej nadziei dla młodych, którzy 
podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie spotkają się z Ojcem 
Świętym Franciszkiem.                                                                
     Narodowe obchody 1050 rocznicy 
chrztu Polski potrwają do listopada 
2016 roku. W ramach jubileuszu 3 
maja 2016 r. na Jasnej Górze zosta-
nie ponowiony Akt oddania Polski 
Matce Bożej. Centralne uroczystości 
odbędą się od 14 do 16 kwietnia 
2016 r. w Gnieźnie i Poznaniu. 

Niedziela – 13 grudnia 
06.00 – roraty 
08.30 – Msza św. dla wszystkich 
10.00 – Msza św. dla młodzieży 
12.00 – Msza św. dla dzieci 
17.30 – różaniec fatimski 
18.00 – procesja fatimska 
18.10 – Msza św. dla wszystkich 

Poniedziałek – 14 grudnia 
06.00 – roraty 
08.30 – Msza św. dla wszystkich 
10.00 – Msza św. dla wszystkich 
12.00 – Msza św. dla chorych 
 /udzielimy Sakramentów chorych/ 
16.00 – Msza św. dla dzieci 
18.00 – Msza św. dla młodzieży  
i pracujących 
 

Wtorek – 15 grudnia – 
dzień pokuty i pojednania 
06.00 – roraty 
09.00 – spowiedź 
10.00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź 
12.00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź 
15.00 – spowiedź 
16.00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź 
18.00 – Msza św. 
 

Do naszej wspólnoty wierzących 
przyjęliśmy dzieci: 
1.Aleksandra ur. 21.IX, córka Ma-
riusza i Magdaleny Jaroń z Ocie-
sęk, ochrzczona 7 XI. 
2.Patryk ur. 31.VIII, syn Tomasza i 
Natalii Ozga z Daleszyc, ochrzczony 
15.XI  
3.Ewelina ur. 1.X, córka Piotra i 
Eweliny Knapik z Brzechowa, 
ochrzczona 29.XI 
4.Laura Barszcz ur. 12.VIII, córka 
Grzegorza i Edyty Barszcz z War-
szawy, ochrz.5.XII. 

Związek małżeński zawarli: 
1.Piotr Fortuński z Barda i Karolina Krzy-
wicka z Kranowa – 14 listopada. 
 
Odeszli do Domu Ojca: 
1.Henryk Starzyk z Borkowa ur. 1945 zm. 
1.XI.  
2.Barbara Guz z Niw ur. 1953 zm. 15.XI  
3.Ryszard Piorun ze Słopca ur. 1955 zm. 
19.XI  

4.Honorata Malinowska z Daleszyc 
ur. 1931 zm. 23.XI  
5.Bogdan Kisiel z Daleszyc ur. 1935 
zm. 25.XI 
6.Paweł Mazurczak z Kranowa ur. 
1981 zm. 30.XI 
7.Maria Kapuścińska z Daleszyc ur. 
1927 zm. 4.XII. 

„Kościół przyniósł Pol-
sce Chrystusa  
– to znaczy klucz do 
rozumienia tej wielkiej 
podstawowej rzeczywi-
stości jaką jest czło-
wiek”.   
Najważniejsze dla nas 
powinno być osobiste, 
duchowe przeżycie 
jubileuszu, który przy-
pomina nam, że wszy-
scy jesteśmy chrześci-
janami, że zostaliśmy 
ochrzczeni”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 30 listopada w Kościele 
katolickim rozpoczyna się Adwent. 
Jest wyjątkowym czasem dla chrze-
ścijan. Słowo "adwent" pochodzi z 
języka łacińskiego "adventus", któ-
re oznacza przyjście. Najbardziej 
charakterystycznym zwyczajem ad-
wentowym, zwłaszcza w Polsce, są 
Roraty. Jest to Msza św. sprawo-
wana ku czci Najświętszej Maryi 
Panny. Dawniej Adwent był czasem 
szczególnej aktywności różnych 
bractw. Przy kościołach istniały 
kapele rorantystów, które śpiewem 
i muzyką uświetniały celebracje, 
przez co przyciągały wiernych i 
upowszechniały zwyczaj Rorat . W 
XIX w. w Warszawie istniało rów-
nież bractwo roratnie, które ze 
sprzedaży świec uzyskiwało fundu-
sze na pomoc ludziom ubogim. 
Obecnie corocznie podobną akcję 
sprzedaży świec prowadzi pod ha-
słem katolicka Caritas  Adwent to 
czas przygotowania do świąt Boże-
go Narodzenia, podczas których 
wspominamy przyjście na świat 
Mesjasza. Niegdyś w tym okresie, 
podobnie jak w Wielkim Poście, 
ustawały nie tylko zabawy, ale tak-
że wszelkie muzykowanie. Był to 
czas postu i umartwień. Przez ko-
lejne 4 tygodnie życie towarzyskie 
na wsiach toczyło się głównie przy 
okazji wspólnej pracy (darcia pie-
rza, przędzenia itp.). Śpiewano 
wtedy pieśni adwentowe, rozma-
wiano, snuto opowieści…Do dzisiaj 
w niektórych kościołach kultywo-
wany jest stary zwyczaj ustawiania 
schodów, po których „schodzi” 
figurka małego Jezusa. Każdy sto-
pień oznacza jeden dzień adwentu. 
Adwent zamyka wieczór poprze-
dzający Boże Narodzenie, czyli Wi-
gilia. Do niedawna 24 grudnia był 
dniem postnym i w wielu rodzinach 
takim pozostał. Wierni ograniczali 
się do spożycia tylko jednego posił-
ku – wieczerzy. Wszelkie prace w 
gospodarstwie czy też przy przygo-
towaniu uroczystej kolacji należało 
wykonywać chętnie, nie wolno było 
przeklinać czy kłócić się, gdyż stara 
mądrość ludowa ostrzegała: jaka 
Wigilia, taki cały rok. 

Na ten wyjątkowy wieczór w spo-
sób szczególny przystrajano domy. 
W staropolskich czasach zarówno 
izby w chatach, jak i pokoje w pała-
cach dekorowano snopami zboża, 
które wraz z sianem umieszczonym 
na stole wigilijnym miały przypo-
minać, że Pan Jezus przyszedł na 
świat w stajence. Gdy na niebo-
skłonie zabłysła pierwsza gwiazdka, 
wszyscy domownicy zasiadali do 
uroczystej kolacji. Tak jak dziś, roz-
poczynała ją ceremonia składania 
sobie życzeń oraz łamania opłat-
kiem. Tradycja nakazywała, by do 
stołu zasiadła parzysta liczba osób. 
Zwyczaj ten sprzyjał podtrzymywa-
niu kontaktów z samotnymi krew-
nymi czy sąsiadami. Składający się z 
12 dań posiłek był charakterystycz-
ny dla bogatszych domów. W bied-
niejszych jadano skromniej. Po 
kolacji barwione opłatki zanoszono 
także do stajni, by nakarmić nimi 
zwierzęta. 
Po wieczerzy wigilijnej czas do wyj-
ścia na pasterkę, czyli Mszę św. 
odprawianą o północy, wypełniano 
śpiewaniem kolęd i pastorałek. 
Dzień Bożego Narodzenia nasi 
przodkowie spędzali w gronie naj-
bliższej rodziny w atmosferze po-
wagi i skupienia. Wstrzymywali się 
od wszelkich prac, z wyjątkiem 
karmienia zwierząt. Po powrocie z 
uroczystej Mszy św. posilano się 
przygotowanym dzień wcześniej 
jedzeniem, modlono i śpiewano 
kolędy. 
Od pójścia na Mszę św. zaczynano 
także drugi dzień świąt. W wiej-
skich kościołach podczas liturgii 
księża święcili przyniesione przez 
gospodarzy ziarno do zasiewu. Na 
pamiątkę męczeńskiej śmierci pa-
trona dnia, św. Szczepana, wierni 
podczas Mszy Świętej rzucali w 
kapłana przyniesionymi specjalnie 
w tym celu ziarnami zbóż. 26 grud-
nia rozpoczynał się także sezon 
kolędowy.  
Grupy młodych ludzi z gwiazdami, 

szopkami czy też w tradycyjnych 
kolędniczych strojach ruszały w 
obchód po domach z życzeniami, 
śpiewem i krótkimi inscenizacjami. 
Według podania zwyczaj odpra-
wiania Rorat wprowadziła św. Kin-
ga, żona Bolesława Wstydliwego. 
Stały się one jednym z bardziej 
ulubionych nabożeństw Polaków. 
Stare kroniki mówią, że w Katedrze 
na Wawelu, a później w Warszawie 
przed rozpoczęciem Mszy św. do 
ołtarza podchodził król. Niósł on 
pięknie ozdobioną świecę i umiesz-
czał ją na lichtarzu, który stał po-
środku ołtarza Matki Bożej. Po nim 
przynosili świece przedstawiciele 
wszystkich stanów i zapalając je 
mówili: "Gotów jestem na sąd Bo-
ży". W ten sposób wyrażali oni 
swoją gotowość i oczekiwanie na 
przyjście Pana. 
 
 
Świeca jest symbolem chrześcijani-
na. Wosk wyobraża ciało, knot - 
duszę, a płomień - światło Ducha 
Świętego płonące w duszy człowie-
ka. Świeca roratnia jest dodatkową 
świecą, którą zapalamy podczas 
Rorat. Jest ona symbolem Naj-
świętszej Maryi Panny, która niesie 
ludziom Chrystusa - Światłość 
prawdziwą. W kościołach umiesz-
cza się ją na prezbiterium obok 
ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bo-
żej. Biała lub niebieska kokarda, 
którą jest przepasana roratka mówi 
o niepokalanym poczęciu Najświęt-
szej Maryi Panny. Zielona gałązka 
przypomina proroctwo. W okresie 
adwentu obowiązuje w świątyniach 
określona kolorystyka: dwa razy w 
roku używany jest przez kapłanów 
ornat w kolorze różowym: w III 
niedzielę Adwentu i w IV niedzielę 
Wielkiego Postu, jako rozjaśniony 
fiolet symbolizuje radość w okresie 
pokuty i oczekiwania. Jak go nie ma 
zakłada się fioletowy.  Jest jeszcze 
uniwersalny kolor ornatu - złoty, 
dawniej bardzo często używany; 
zastępuje on, prócz fioletu, wszyst-
kie inne kolory (może być używany 
w Niedzielę Wielkanocną oraz w 
Boże Narodzenie). 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dni żałoby w daleszyckiej parafii 
nastały 23 grudnia 1993 roku, kiedy 
odszedł  do Pana ks. Kanonik Zdzi-
sław Bartosz. Stało się to tak nagle, 
przy ołtarzu, na oczach wiernych. 
Odszedł w chwili, kiedy zaintonował 
ofiarowanie „Godzinek o Niepokala-
nym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny”. …” Prosząc, byś nas zba-
wienną drogą prowadziła,- a przy 
śmierci nam słodką Opiekunką by-
ła…” – i tak cicho i z pokłonem od-
szedł zostawiając nam duchowy te-
stament : głęboką wiarę  i obowiązek 
oddawania czci Bogu i Matce Naj-
świętszej.  
     Tak symboliczne odejście było dla 
parafian ogromnym zaskoczeniem. 
Nawet dziś, po 22 latach, chciałoby 
się dokończyć modlitwę Księdza: 
„Wspomnij na nas, święta Panno i 
Matko miłościwa w godzinę śmierci, 
kiedy gasnące oczy nasze nie będą 
mogły widzieć męki Jezusowej, ani 
język zdrętwiały nie będzie mógł 
wzywać imion: Jezus, Maryja! Na-
tenczas, święta Panno i Matko miło-
ściwa, broń nas od najazdów nie-
przyjacielskich, zachowaj od potę-
pienia wiekuistego i doprowadź du-
sze nasze do królestwa niebieskiego.  
Ks. Zdzisław Bartosz był wielkim czci-
cielem Matki Bożej. Maryja - Matka 
Jezusa - Syna Bożego była Nauczy-
cielką Jego autentycznej pobożności.  
Ufamy,  że była obecna przy Nim tak, 
jak była przy śmierci swojego Syna 
na krzyżu i  w godzinie  przejścia 
przyjęła Go, jako Matka i poprowa-
dziła do swego Syna Jezusa.                                                       
Ks. Kanonik Zdzisław syn Pawła i 
Ireny z Nowakowskich urodził się 16 
lutego 1925 roku w Bichniowie para-
fii Secemin. Ojciec Paweł był nauczy-
cielem. Ksiądz – absolwent Gimna-
zjum i Liceum Stefana Żeromskiego 
w Kielcach- 8 września 1947 roku 
wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Kielcach. W 1953 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie. Był wikariu-
szem w Małogoszczy i Olesznie, pro-
boszczem w Olesznie, Białogonie i 
Daleszycach. Przez wielu parafian 
nazywany „ Wielkim  Budowniczym”. 
W każdej z tych parafii pozostawił po 
sobie znaczący ślad.  

Przez 15 lat troszczył się bardzo o 
daleszycką świątynię, o los domu 
ludowego. Nagła śmierć przeszkodzi-
ła w realizacji zamierzeń w kierunku 
stworzenia Sanktuarium Maryjnego. 
W 1981 roku był inicjatorem budowy 
kaplicy w Niestachowie – informuje 
o tym tablica pamiątkowa. 
W wielu rodzinach naszej parafii 
przechowuje się kartkę – podzięko-
wanie przekazaną przez ks. Kanonika 
Bartosza :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na odwrocie kartki czytamy: 

Ks. Andrzej Ciszewski tak wspomina 
swojego Proboszcza: 
     Święcenia kapłańskie przyjąłem w 
1980 roku. Jako neoprezbiter trafi-
łem do parafii św. Michała w Dale-
szycach. Pracowałem tam 5 lat. Ka-
płańskim zwyczajem pierwszą para-
fię nazywa się pierwszą miłością. 
Rzeczywiście – często wracam do niej 
myślami i patrzę na wiele spraw 
przez pryzmat tamtych ludzi. 
     Cały czas inspiruje mnie proboszcz 
z mojej pierwszej parafii, śp. ks. Zdzi-
sław Bartosz. Nie wyobrażam sobie, 
żebym jeszcze kiedyś spotkał tak 
roztropnego, opanowanego i sta-
tecznego człowieka. Kiedyś pomyli-
łem nuty śpiewając prefację. Kiedy 
przyszedłem na plebanię bardzo deli-
katnie i taktownie zwrócił mi uwagę. 
Sam pokazał jak powinno być to 
zaśpiewane, poprosił o powtórzenie. 
Pokazywało to ogromny szacunek do 
drugiego kapłana, ale także dbałość 
o piękno liturgii. Zabiegał jedynie o 
Kościół i zbawienie wiernych. Od-
mówił propozycji pójścia na studia ze 
względu na znaczny problem ze 
wzrokiem i bojąc się całkowitej jego 
utraty. "Na nic się moje studia nie 
przydadzą, jak będę ślepy" – powie-
dział biskupowi i pozostał na parafii. 
Można powiedzieć, że nawet umarł 
pięknie śpiewając Godzinki i klękając 
na słowa "Z pokłonem Panno Świę-
ta...". Podobnie jak on nie chcę za-
biegać o wielkie rzeczy – zależy mi 
jedynie, aby ludzie wiedzieli, że jest 
nad nimi jest Ten, który nimi kieruje.  
    
     Uroczystości pogrzebowe rozpo-
częły się 27 grudnia 1993 roku i za-
kończyły piętnastoletnią posługę 
kapłańską w Daleszycach.  Wolą 
zmarłego było, aby miejscem Wiecz-
nego Spoczynku był cmentarz para-
fialny  w Białogonie, gdzie spoczywa-
ją  Jego rodzice.  
Odszedł wspaniały kapłan, świetny 
gospodarz., dzięki któremu zostały 
odrestaurowane ołtarze, odnowione 
ściany kościoła, pokryty dach na 
domu ludowym….  
     Wkrótce minie 22 lata  od śmierci 
Wspaniałego Kapłana, pamiętajmy o 
modlitwie , a może nadszedł czas, 
aby upamiętnić trudy Jego pracy w 
naszej parafii? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Przeglądając akta małżeństw za-
wartych w daleszyckiej parafii w 
1709 roku spotkałam zamieszczony 
poniżej wpis.  Z tej krótkiej notatki 
wynika, że w 1709 roku w Daleszy-
cach panowała groźna dżuma, zwana 
także „morowym powietrzem”.  
W czasie epidemii zmarł wikariusz  
ks. Szymon  Chamerski.  Pochowany 
został na cmentarzu przykościelnym 
(wówczas taki funkcjonował) „na 
rogu kaplicy Zwiastowania NMP„ 
ufundowanej przez rudnika Andrzeja 
Smyczka. Kaplica znajduje się po 
lewej stronie świątyni. Warto przy-
pomnieć, że po drugiej stronie jest 
analogiczna kaplica ufundowana 
przez Jana Skarbka Kozietulskiego.              
300 lat temu  morowe powietrze 
zbierało śmiertelne żniwo. Chorobę 
przywlokły na  polskie ziemie wojska 
Karola XII. Dżuma zabijała zarówno 
Szwedów jak i miejscowych. Straty 
ludnościowe wyniosły ok. 60%, co 
doskonale widać na poniższym po-
równaniu: 
1650 rok ok. 10 mln 
1670 rok 7 mln 
1700 rok ok. 8 mln 
1720 rok 6,5 mln 
Jeden z przedsiębiorców daleszyc-
kich Andrzej Smyczka, właściciel 
Kuźnicy Smyczyńskiej, w 1639 r. do-
robiwszy się znaczniejszego grosza 
ufundował i uposażył w kościele 
parafialnym kaplicę pw. Zwiastowa-
nia Najświętszej Marii Panny. Stanęła 
ona po południowej stronie kościoła, 
w miejscu styku prezbiterium z na-
wą. 
 
 
 

Takie kaplice powstawały masowo 
na terenie całej Rzeczypospolitej, w 
XVI wieku zarezerwowane tylko dla 
najzamożniejszych i najważniejszych 
osób w państwie. Wiek XVII bardzo 
je upowszechnił pośród drobnej 
szlachty, a nawet mieszczaństwa.                   
Notatka o śmierci ks. Chamerskiego  
jest dowodem na istnienie w daw-
nych czasach cmentarza przy koście-
le, a nas zobowiązuje do  traktowa-
nia tego miejsca z należytą czcią. 
 

A. Oszczepalska 
 
 

W analogicznym miejscu, po północ-
nej stronie świątyni, stanęła iden-
tyczna kaplica noszącą wezwanie św. 
Marii Magdaleny. Stało się to dzięki 
funduszom Jana Skarbek Kozietul-
skiego, szlachcica inwestującego 
własne pieniądze w tutejszy prze-
mysł, a który również nie stronił od 
związków z przedstawicielami dale-
szyckiego "patrycjatu". Celem wy-
stawienia takiej kaplicy, zapewne 
wówczas nakrytej kopułą, oprócz 
celów religijnych mogło być pragnie-
nie stworzenie grobowca rodzinnego 
dla rodziny fundatora w krypcie 
ukrytej pod podłogą. 
 
 
 

7 i 21 listopada b.r.  
została zorganizo-
wana pielgrzymka 
do Łagiewnik i na 
Wawel. Pielgrzym-
ce przewodzili 
ksiądz proboszcz  
T.Cudzik wraz z ks. 
D. Żółteckim.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wchodząc do kościoła pw. Św. 
Michała Archanioła w Daleszy-
cach mijamy usytuowaną po 
lewej stronie przed dzwonnicą  
figurę Niepokalanie Poczętej 
Najświętszej Marii Panny. Figura 
wykonana  z kamienia otoczona 
jest żeliwnym ogrodzeniem. Lu-
dzie mijają ją szybko, obojętnie, 
przechodzą obok jakby mimo-
chodem. Kapliczki i figury  są 
świadectwem naszych ojców do 
prawa do tej ziemi i jej umiłowa-
nia. Są wyrazem ich duchowych 
potrzeb. Są dowodem narodo-
wej tożsamości. Są znakiem Bo-
żej obecności. Są wyjątkowym 
testamentem przeszłości dla 
obecnych pokoleń.  To cząstka 
naszej historii, tej naznaczonej 
miłością do Ojczyzny, trudem i 
znojem codziennego dnia i wiel-
ką wiarą wielu pokoleń, której 
nie złamały wszelkie przeciwno-
ści.   Fundatorami przydrożnych 
kapliczek były lokalne społeczno-
ści,  
  Nasuwają się pytania: kiedy? 
kto? i z jakiego powodu  ufun-
dował wspomnianą figurę? Prze-
prowadzone rozmowy i analiza 
dokumentów umożliwiły rozwią-
zanie zagadki. 
 
 
 

Małżonkowie osiedli w Dankowie, 
gdzie prowadzili duże gospodarstwo 
przynoszące pokaźne zyski. Byli pra-
cowici, gospodarni, ale także osz-
czędni.   
Wysokiej jakości zboże chętnie za-
kupywali daleszyccy Żydzi płacąc 
złotą bądź srebrną walutą.  W czasie 
jednej z transakcji sprzedano zboże 
wraz z ukrytą w nim bogatą zawar-
tością – zgromadzonymi złotymi i 
srebrnymi monetami.      
Żydzi znaleźli ukryty skarb i zwrócili 
właścicielowi. Maciej Stępień był 
człowiekiem głębokiej wiary, wielo-
krotnie wspierał daleszycką świąty-
nię. Tym razem zainwestował odzy-
skane dobra w dziękczynną figurkę 
zostawiając swoim potomkom pa-
miątkę na długi czas.  Potomkowie 
Macieja i Barbary Stępniów to m.in. 
Franciszka Pietrzyk (z d. Kwiatek) - 
wnuczka z Daleszyc i Adam Stępień z 
Dankowa – prawnuczek.  
Chociaż fundatorzy kapliczki już 
dawno odeszli,  dzieła ich wciąż 
trwają.  
Maciej zmarł w 1936 roku, Barbara 
w 1941 roku.  
Dlatego, mijając je, winniśmy się 
zatrzymać na bodaj chwilę i wczuć 
się w świętość tego miejsca i zadu-
mać  nad ludzkim przemijaniem. 
   
 
 

  Około 1912 roku zamożny gospodarz z 
Dankowa – Maciej Stępień ufundował  
figurę.   Maciej Stępień- syn  Pawła i Ma-
rianny urodził się w 1865 roku w Skorze-
szycach. W 1886 roku poślubił w Cisowie 
Barbarę Bochnacką. 
 
 

Dopiero po przyjściu do parafii pol-
skiego księdza sytuacja się poprawi-
ła, święta zyskały uroczystą oprawę.  
Zapytany o tradycyjne potrawy Ks. 
Denis zaznacza, że na wigilijnej ko-
lacji było niewiele potraw, głównie 
pierogi z kapustą, sałatki, ryby, a 
przy stole zasiadała najbliższa rodzi-
na. 
 Inne wspomnienie z Kazachstanu,  
Wigilia 1941 roku: 
"W domu mieliśmy jeszcze trochę 
owsa. Mama zrobiła z niego kisiel na 
dzisiejszą Wigilię. Aby go sporządzić, 
owies po zmieleniu zalewało się wodą 
i zostawiało w ciepłym miejscu na 
całą dobę.  

 Polskie tradycje bożonarodze-
niowe i wigilijne znamy i kultywu-
jemy. A jakie są tradycje w innych 
stronach? Z tym pytaniem zwróci-
liśmy się do wikariusza naszej 
parafii - ks. Denisa Żółteckiego, 
który pochodzi z Kazachstanu i 
tam spędził wiele lat swojego ży-
cia. Tylko dlatego, że dziadkowie 
byli bardzo religijnymi Polakami 
rodzina zachowała przynajmniej 
namiastkę polskich tradycji. W 
Wigilię obowiązywał post, potra-
wy przygotowane były bezmięsne. 
W okresie ZSRR nie odprawiano 
nabożeństw.  

Po dobie wyciskało się wodę, która 
była zawiesista, biała oraz kwasko-
wata.  
Następnie wodę gotowało się, aż 
zgęstnieje, i odstawiało do ostudze-
nia. Był to pierwszy wyciąg, naj-
smaczniejszy. Później do wyciśnię-
tych już otręb wlewało się kolejną 
porcję wody i po upływie drugiego 
dnia otrzymywało się następną por-
cję naszego przysmaku, ale już 
znacznie rzadszego. Pozostałe otręby 
zalewaliśmy jeszcze po raz trzeci, 
aby otrzymać kwaskowatą wodę”.  
Przychodzi na myśl etymologia po-
wiedzenia: „dziesiąta woda po kisie-
lu”. 
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