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Babcie i dziadkowie są ważnymi członkami 

każdej rodziny. Dzieci opowiadają o swoich 

dziadkach: "Babcia to taka kobieta, która nie ma 

własnych dzieci. Kocha  małych chłopców i małe 

dziewczynki, które są dziećmi innych ludzi. Dzia-

dek to też jest babcia, ale jest mężczyzną. Chodzi  

z chłopcami na spacery i rozmawiają o wędkowa-

niu i innych rzeczach.  Babcie nic nie muszą robić 

tylko przychodzić z wizytą. Babcie są stare, dlate-

go nie mogą biegać i dużo skakać. Ale mogą za-

prowadzić nas na festyn i wtedy muszą mieć dużo 

pieniędzy, żeby kupić nam bilet na karuzelę i liza-

ki. Jeżeli babcia z nami spaceruje to się często 

zatrzymuje, żeby popatrzeć na różne rzeczy, na 

przykład na ładne liście albo na dżdżownice. Bab-

cia nigdy nie mówi żebyśmy szli szybciej. Babcia 

nosi okulary i może wyjmować swoje zęby, a po-

tem znowu je wkładać. Babcia nie musi być bar-

dzo mądra tylko powinna umieć odpowiedzieć na 

pytanie w rodzaju:  dlaczego psy ganiają za kota-

mi albo gdzie robak ma głowę. Kiedy babcia czyta 

nam książki to niczego nie opuszcza i nie mówi, że 

tę bajkę  już  czytaliśmy.  Każdy powinien się 

postarać, żeby mieć babcię, ponieważ babcie to są 

jedyni dorośli, którzy mają WOLNY CZAS DLA 

DZIECI". 

 

      

 

 Kolęda, to miedzy innymi: drzwi, domy, mieszkania, ich oto-

czenie i ludzie. To taka ogromna księga, którą czyta się, chodząc 

po kolędzie. Kolejne domy, mieszkania ten cały koloryt ludz-

kich spraw od dobrego sytego życia aż po krzyczącą biedę i 

ludzką rozpacz. Od ludzi, którym wszystko się udaje, aż po tych, 

którzy ciągle żyją w różnorakich kłopotach, troskach i udrękach. 

Każdy dom, mieszkanie to inny poziom materialny, kul-

turalny, kulinarny, intelektualny, religijny, patriotyczny. 

Wszystko w mieszkaniu mówi o nas. Czasem może to być jakiś 

niepozorny bibelot. Klimat domu – to przychodzi po wielu la-

tach mieszkania i jest to zwykle wspólny wysiłek kilku pokoleń 

ludzi. Ciepło domu – każdy człowiek może dobrze się czuć w 

takim domu. Nie chodzi tu oczywiście o temperaturę, ale o do-

bre, ciepłe, miłe miejsce – to też trzeba wypracować. Dom 

otwarty – każdy może wejść. To cecha mieszkańców o otwar-

tym sercu. Cokolwiek byśmy nie mówili o domu, to jednak każ-

dy pozostaje tajemnicą rodziny, człowieka. Dla mnie dom, to 

miejsce, gdzie dokonuje się nasze zbawienie, nasza modlitwa, 

nasze cierpienie, radości i smutki i dlatego dom jest miejscem 

świętym, słusznie nazywany Kościołem domowym. Kolęda, to 

czas, kiedy modlitwą oczyszczamy, egzorcyzmujemy wnętrze 

domu i ludzi tam mieszkających. Cały rok różnych historii, 

uczuć, przeżyć, doświadczeń, przekleństw, z których tak wiele 

chcielibyśmy usunąć, to właśnie czas kolędy. Modlitwa, pokro-

pienie wodą święconą, ma temu właśnie służyć i niech tak bę-

dzie, byście mogli żyć w innym wymiarze ducha i bliskości 

Boga.                                            Ks. Tadeusz  Cudzik 

 

                                              

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo 

proboszcz

a 

 W numerze:  

  Słowo Proboszcza; Kącik Jubilata; Wieści z parafii; 

dekanatua; Orszak Trzech Króli, Uroczystość 

Ofiarowania Pańskiego, Legenda – Wilk  gromniczny 

Ciekawostka z Cisowa, Z historii kościoła ….. 

     Polecamy ! 

 

 

PO ŚWIĘCIE BABCI I DZIADKA 

 

 

 

 

 

Kącik jubilata 

 

SŁOWO  PROBOSZCZA 

 

 

 

Lutowymi jubilatami są:                                             

ZDEB  MARIANNA  1925 -Kranów                

GOLMENTO  GENOWEFA  1922 - Daleszyce                                                                                     

MACIEJEWSKA  Walentyna 1924 - Daleszyce      

KAPUŚCIŃSKI  Władysław  1927 Daleszyce              

Życzymy spokoju, zdrowia i błogosławieństwa 

Bożego                

 

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odeszli do Domu Ojca: 
1.  Krystyna Karyś z Karnowa ur. 1948 zm. 

20 grudnia 

2. Jan Adam Tarłowski z Daleszyc ur. 1949 

zm. 27 grudnia 

3. Jan Smołuch z Daleszyc ur. 1929 zm. 1 

stycznia 

4. Stanisław Ciszewski ze Słopca Szl. ur. 

1942 zm. 2 stycznia 

5. Janina Piwońska ze Słopca Szl. ur. 1936 

zm. 4 stycznia 

6. Andrzej Stachurski z Kielc ur. 1944 zm. 4 

stycznia 

7. Marianna Duda z Niw ur. 1952 zm. 18 

stycznia 

8. Marianna Kraska z Daleszyc ur. 1938 zm. 18 

stycznia 
9.  Helena Urbańska z Daleszyc ur. 1936 zm. 20 

stycznia 
                        

  Chrzty:  
 1. Leon Marcin, syn Marcina i Elizy Dyl z Kra-

nowa ochrz. 07 stycznia 

2. Michalina, córka Pawła i Katarzyny Strząbała z 

Daleszyc ochrz. 07 stycznia 

3. Ignacy Józef, syn Michała i Karoliny Andura z 

Kranowa ochrz. 21 stycznia 


Śluby:  
1. Michał Śledziowski z Bronkowic i Agnieszka 

Rzadkowska z Daleszyc – 14 stycznia 
                       

 

  Statystyka za rok 2016                                

Chrzty – 66                                                                 

Małżeństwa – 32                                                                

Bierzmowanych – 59                                                           

I Komunia Św. – 72                                                     

Sakrament chorych ok. 220                                                 

Rozdanych komunii św. 90 000                                 

Zmarłych bez sakramentów św. 31 osób 

                         



25 stycznia z inicjatywy Ks. Dominika Terczyń-

skiego zorganizowano w Szkole Podstawowej w 

Daleszycach Chrześcijański Bal Karnawałowy dla 

dzieci i rodziców. To pierwsza tego typu impreza 

w parafii. 


 
                          

                                     
Przypominamy, że na stronie internetowej 
http://www.parafiadaleszyce.pl zamieszczane są 
bieżące ogłoszenia i intencje Mszy Św. W zakład-

ce „HOMILIE” można odsłuchać BIBLIĘ.                                                                                                              

                                                                             

 

 

 Z wiarygodnych źródeł aż z północy Polski  otrzymaliśmy in-

formację, że parafia Ociesęki przynależąca do daleszyckiego 

dekanatu obchodzi w bieżącym roku 400 – lecie istnienia.                                                         
8 stycznia 1945 roku Niemcy spalili kościół. W latach 1946-

1947 wybudowano nowy – mniejszy, mający raczej tymczasowy 

charakter. W 1960 r. z okazji 350-lecia parafii bp Jan Jaroszewicz 

poświęcił trzy nowe dzwony. W 1991 r. rozpoczęto kopanie fun-

damentów pod nowy kościół według projektu inż. arch. Jerzego 

Wójcika ze Staszowa. W 1996 r. odprawiono w nowych murach 

pierwszą Mszę św. Rozebrano wtedy stary kościółek z dzwonni-

cą. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela poświecił w 1997 r. bp Ka-

zimierz Ryczan.  Proboszczem w Ociesękach  był  wówczas                

ks. Tadeusz Cudzik, budowniczy kościoła, któremu parafia wie-

le zawdzięcza - w pierwszym rzędzie nową świątynię i historycz-

ne opracowania. W 1996 r. odprawiono w nowych murach pierw-

szą Mszę św. (wówczas rozebrano stary kościółek oraz dzwonni-

cę). Ks.Cudzik Tadeusz był proboszczem w latach 1989- 1997.   

Z przekazanych informacji wynika, że w bieżącym roku będzie 

także rocznica konsekracja tej świątyni.  

 Sądzimy, że niewielu parafian odwiedziło kościół w Ociesękach, 

dlatego zamieszczamy fotografię: 

 

                                     

Od dłuższego czasu słyszymy w ogłoszeniach parafialnych 

o zbiórce makulatury. Akcję koordynują w naszej parafii 

panie Elżbieta i Urszula Kwiatkowskie. Każdy kilogram 

makulatury to nasz wkład w szlachetne przedsięwzięcie 

diecezji kieleckiej – budowy studni głębinowych w Afryce’

 

To jedyna możliwość zdobycia życiodajnego płynu, bo 

trudno to nazwać wodą pitną. Dzięki ofiarności ludzi z kil-

kudziesięciu parafii, z inicjatywy Władysława Burzawy -
Diecezjalnego Koordynatora Zbiórki Makulatury na Misje, udało 

się wybudować dwie studnie głębinowe w Afryce, z których ko-

rzysta ponad 1000 mieszkańców. Akcja trwa nadal, potrzeby 

pomocy są ogromne. Pomyślmy, że każdy kilogram zbędnej ma-

kulatury może uratować ludzkie życie. 

 

 

WIEŚCI  Z  DEKANATU 

 

WIEŚCI  Z  PARAFII 

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Orszak Trzech Króli 2017 przeszedł ulicami ponad pół 

tysiąca miejscowości w całej Polsce! W wielu miejscowo-

ściach orszak jest tradycją, w innych (podobnie jak u 

nas)dzięki zaangażowaniu ks. Marcina Reja tradycję 

zaczynamy tworzyć. Wprawdzie nie ma nas na mapie 

orszaków w Polsce, ale wszystko przed nami. ORSZAK 

TRZECH KRÓLI to: największe Jasełka, działania eduka-

cyjne i kulturalne, przywracanie tradycji, oddolne inicjaty-

wy lokalne, efekt działania zwykłych ludzi. 

Pogoda nie była sprzyjająca, ale mimo to pierwszy krok 

został zrobiony. Orszak Trzech Króli” ożywia uśpioną 

tradycję związaną ze świętowaniem okresu Bożego Naro-

dzenia oraz udowadnia, że może ona z powodzeniem funk-

cjonować we współczesnym świecie. Każda z miejscowo-

ści może dodać swój koloryt, przygotować koncert kolęd, 

występy regionalnych kapel, różnorodne pokazy, konkursy 

na najpiękniejszą szopkę, betlejemską gwiazdę, najciekaw-

sze, „tematyczne” przebranie. O wyjątkowej otwartości 

Święta Objawienia Pańskiego pięknie mówił szwajcarski 

filozof Henry Frederic Amiel:„Można żyć w niezgodzie ze 

wszystkimi kościołami i schylić mimo to głowę przed Chry-

stusem. Można wątpić o cudach i zasadach katechizmowych 

i kochać świętego i sprawiedliwego, który przyszedł na 

świat, aby nas zbawić, nie zaś, aby nas potępić.” 

Niech prowadzi nas Gwiazda... Już za rok :-Fotografie 

autorstwa T. Kłosowicza: 

 

 

W oczekiwaniu na królów… wierni i bp M. Florczyk 

Są królowie, orszak rusza… 

 

 

I DALESZYCKI 
       

 

 

Orszak na schodach kościoła, prowadzi go Gwiazda i ks. Domi-

nik Terczyński… 

 

Królowie przybyli do naszej świątyni… 



 
 

 
 

 

Pewnej mroźnej, lutowej nocy Matka Boska szła przez zaśnie-

żony las, a jej śladem od dłuższego czasu podążał samotny 

wilk. 

Ponieważ tamtej zimy wilki wyrządziły w wiosce wiele szkód 

i zabiły wiele gospodarskich zwierząt, chłopi postanowili je 

wytępić i ruszyli tropem jednego z nich. Nagle w środku lasu 

spotkali podróżującą Świętą. Szybko się skłonili i pościągali 

czapki z głów. 

- O najświętsza Pani, szukamy wilka. Czy nie widziałaś go 

gdzieś w pobliżu? 

- Wilka nie widziałam, ale bym go też nie wydała. Lepiej, 

zamiast uganiać się za stworzeniem, poszukajcie wilka we 

własnych sercach, bo zapewne tam on się skrywa! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gromnice musiały być wykonane tylko z wosku pszczelego, 

ponieważ pszczoły uważane były za wyjątkowe owady, „zro-

dzone z ran Chrystusa”. Jeszcze do II wojny światowej w wie-

lu miejscowościach istniał zwyczaj „lania światła”. Gromnice 

wyrabiano przy użyciu drewnianego koła wozu z wbitymi 

gwoździami. Koło podwieszano tak, aby można było nim 

poruszać. Na gwoździach wieszano knoty i polewano je gorący 

m woskiem, podgrzewanym na miedzianej patelni. Odlewanie 

świec trwało około trzech godzin, w tym czasie należało obra-

cać   kołem,  aby wosk równomiernie spływał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
              

 

 

Uroczystość  Ofiarowania      
Pańskiego  

 

 Gromnica i jej sens oczywiście związany jest przede wszyst-

kim z Chrystusem - Światłem świata. Wszystko zaczyna się w 

momencie chrztu św. Wtedy zapalana jest świeca od tzw. 

paschału i wypowiedziane zostają słowa: przyjmijcie światło 

Chrystusa. Świeca, którą w imieniu dziecka zapala rodzic 

bądź chrzestny staje się ową gromnicą, która ma towarzyszyć 

osobie ochrzczonej przez całe życie. Tę świecę powinno się 

używać w najważniejszych chwilach życia, jak np. I komunia 

św. czy też w ciężkiej chorobie bądź agonii lub chwili śmierci. 

Dla wierzących w Chrystusa ta zapalona świeca symbolizuje 

nie tylko Jego obecność, ale nadto ma prowadzić, rozświetla-

jąc drogi życia chrześcijańskiego. To właśnie ta świeca winna 

być używana w święto Matki Boskiej Gromnicznej. Nową 

nabywa się wówczas, gdy ta od chrztu zaginęła bądź została 

wypalona. Taki jest podstawowy teologiczny sens świecy 

zwanej gromnicą. Skoro zapalona gromnica symbolizuje 

Chrystusa w znaczeniu Światła, to w wierzeniach ludowych 

przyjęło się, iż podczas np. burz lub kataklizmów pogodo-

wych, zapalano gromnicę w oknie, wierząc, iż nieszczęście 

ominie domostwo. Dzisiaj, zwyczaj już raczej zapomniany. 

Nadto, przy umierającym palono gromnicę lub jeśli siły po-

zwalały dawano mu ją w rękę, aby z tym Światłem tj. Chry-

stusem, mógł zejść w spokoju z tego świata. Zresztą, więk-

szość zwyczajów związanych właśnie z gromnicą uważa się 

za nieaktualne, ciemne i średniowieczne. A może, na współ-

czesne wyzwania jest błędem odrzucenie tej świecy w prak-

tycznym znaczeniu? Dlaczego Matka Boska Gromniczna? Dla 

wierzących jest Matką Boga - Chrystusa. Wydała na świat 

owo Światło, którym jest Chrystus. Dlatego istnieje ścisły 

związek pomiędzy świętem Ofiarowania Pańskiego (spotkanie 

Chrystusa z ludźmi) a świętem Matki Boskiej Gromnicznej 

(która do tego spotkania doprowadziła, ofiarując Chrystusa 

Bogu Ojcu w świątyni). Jedność obu świąt obchodzona jest w 

kościele katolickim 2 lutego. Ze świętem związane są przy-

słowia: 

Na Gromnicę masz zimy połowicę. Gdy z gromnicy w 

kościele ciecze, zima jeszcze się powlecze. Gdy w Grom-

nice mróz, będzie dużo zbóż. Gdy gromnica skwierczy, 

będzie rok burzowy. 

 

Wilk Gromniczny 
 
 

Zawstydzeni chłopi powypusz-

czali z rąk widły i ruszyli do 

swoich domów, rozważając 

słowa Matki Boskiej. 

Gdy się oddalili, spod jej płasz-

cza powoli wyjrzał wilczy łeb. 

Wilk spojrzał na dobrotliwą 

Świętą, bezgłośnie dziękując 

 że pozwoliła mu się skryć i go 

nie wydała. 

- A ty morderco bezbronnych 

jagniąt? Powinnam cię była 

wydać, ale i nad twoją niedolą 

me serce załkało. 

 

Uroczystość Ofiarowania 

Pańskiego przypada czter-

dziestego dnia po Bożym 

Narodzeniu. To pamiątka 

ofiarowania Pana Jezusa w 

świątyni jerozolimskiej i 

dokonania przez Matkę 

Bożą obrzędu oczyszczenia. 

Święto Ofiarowania jest 

związane z tajemnicą Naro-

dzenia Pańskiego. Ze świę-

tem Matki Bożej Gromnicz-

nej kończy się tradycyjny 

okres Bożego Narodzenia. 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

       WARTO  WIEDZIEĆ 

 

Od tamtej pory, w lutowe noce, można spotkać Matkę Boską 

Gromniczną idącą ze świecą wśród śnieżnych zamieci i kro-

czącego obok niej wilka. 
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Na cisowskim cmentarzu parafialnym można  zobaczyć  

oryginalny nagrobek: na płycie nagrobka umieszczono  

tablicę „ PRZODKOWIE  I  POTOMKOWIE Pawła i Ja-

dwigi Bochnackich. Autor – Piotr Bochnacki  -hobbysta 

genealogii, historii, działacz sportowy, zakochany w  ziemi 

cisowskiej z której pochodzi, tak skomentował swój niespo-

tykany pomysł :  Obecne mogiły cmentarne tkwią w wielkim 

przepychu, odnoszą się do obecnej chwili i do tych którzy to 

robią, do żyjących! Chodząc po cmentarzach, czegoś mi 

brakuje, trudno to zdefiniować! Może jest przesadna forma, 

może brakuje namiastki pamięci o tych co przed nami…jak 

się nazywali, czy byli podobni do nas, a może my do nich… 

 dzięki którym jesteśmy i dzięki którym takimi jesteśmy?! 

Ciągle prześladowały mnie myśli, o braku pamięci i znaków 

ziemskich o naszych przodkach o przemijaniu życia i tajem-

nicy, którą ze sobą  do Ojca Domu zabrali! Lata przemyśleń 

utwierdziły mnie w słuszności wykonania tablicy rodowej na 

grobie ojca Pawła! Jeśli teraz jesteśmy w Cisowie to mo-

dlimy się i palimy znicze na grobie wszystkich przodków, bo 

przecież nie są winni tego, że nie pozostał po nich żaden 

ziemski znak! 

 "Nie podam ręki nikomu, kto nie wie jak jego prababka z 

domu" - mawiał Melchior Wańkowicz. Ilu z nas uścisnąłby 

dłoń? Pewnie niewielu, bo nasza wiedza o przodkach jest 

raczej nikła, a znajomość korzeni sięga najwyżej pokolenia 

rodziców czy dziadków. W czasach, gdy zewsząd słychać 

"żyj chwilą" i "ważne jest tylko to, co tu i teraz", wspomi-

nanie przeszłości wydaje się niemodne. Są jednak ludzie, 

którzy widzą w tym sens. I nie  dlatego, by móc się po-

chwalić, że ich przodkowie byli hrabiami, baronami czy 

markizami, tylko dlatego, że widzą w tym wyraz szacunku 

dla zmarłych, sposób na lepsze poznanie siebie, albo chcą 

zaspokoić własną ciekawość.  „Z pamięci o bliskich utkana 

jest nasza własna tożsamość.” Tożsamość to nie tylko stan 

faktyczny dnia dzisiejszego, to również wiedza o tym, skąd 

pochodzimy i o tym, kim byli nasi przodkowie.   Łatwo jest 

powiedzieć i pomyśleć, że wspomnienia w jakiś sposób 

przetrwają.  Pozostaw dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. 

Czy chciałbyś, aby część Twojego życia i Twoich przod-

ków została zachowana dla przyszłych pokoleń? Nie zrzu-

caj tej „odpowiedzialności” na kogoś innego, i zacznij za-

chowywać wspomnienia i historie Twojej rodziny.   ( A. O.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dzięki uprzejmości  p. Dariusza Kaliny mamy możliwość 

poznania niebywałego dokumentu : dzieła dewocyjnego 

XVII-wiecznego pisarza krakowskiego Piotra Hiacynta 

Pruszcza : Morze Łaski Bożej, które Pan Bóg w Ko-

ronie Polskiej po różnych miejscach przy obrazach 

Chrystusa Pana i Matki jego przenajświętszej na 

serca ludzi pobożnych... wylewa, Kraków 1662.  W 

rozdziale O cudownych obrazach Przenajświętszej 

Panny Maryjej  jest tekst dotyczący naszego CU-

DOWEGO  OBRAZU : 

 

W Daleszycach miasteczku Biskupa Krakowskiego , 

tejże diecezji, jest obraz Panny Maryi wielce wspa-

niały, śliczny, w kaplicy Różańca świętego , na któ-

rym są bogate wota i wiele innych mniejszych 

srebrnych zawieszonych od tych proszących  o do-

broć wielką i łaski Bożej, w smutkach, dolegliwo-

ściach i w powietrzu, dziękujących  za to, co za  

przyczyną Najświętszej Panny doznawali.. 

Przypuszczalną datą powstania tego dzieła malar-

skiego, zwanego także obrazem Matki Boskiej Szka-

plerznej jest II połowa XVII w. W czasie wizyty 

biskupiej w 1782 r. obraz został uznany za słynący 

łaskami. Przedstawiony dokument dowodzi, że obraz 

z naszej świątyni otaczany był kultem zanim dekre-

tem biskupim został uznany za słynący łaskami. Kult 

Matki Bożej Daleszyckiej rozwinął się na terenie 

dawnej rozległej parafii od końca XVII w. 

 

 

 

 

 CIEKAWOSTKA   Z  CISOWA 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu – osobista 

audiencja u samego Jezusa 
          

Zastanawiałeś się kiedyś, co byś zrobił, gdyby ktoś 

zaproponował Ci spotkanie z żywym Jezusem. Miałbyś do 

Niego pójść, uklęknąć przed Jego świętym obliczem i oddać Mu 

wszystko, co w sobie nosisz. Gdyby ktoś zaprosił Cię na 

rozmowę z Jezusem – tylko Jezus i Ty. Wspaniałe spotkanie. 

Zastanawiałeś się, czy byś przyszedł na to spotkanie? Jak byś się 

zachował? O co byś prosił? Jak byś rozmawiał z Jezusem? Jeśli 

się nad tym kiedykolwiek zastanawiałeś, to już wiesz, jak za 

chwilę zareagujesz, bo właśnie teraz ja chcę Cię zaprosić na 

audiencję do Jezusa, do żywego, prawdziwego Jezusa. On ma 

dla Ciebie czas i ciągle czeka. W każdą pierwszą sobotę 

miesiąca od godziny 7.30 do mszy świętej wieczornej Jezus 

czeka na Ciebie w salce przy kościele parafialnym w 

Daleszycach i pragnie Cię zobaczyć, pragnie Cię wysłuchać, 

przytulić do serca. Nie odmawiaj Mu. Przyjdź i rzuć się w 

ramiona miłującego Ojca. To niesamowite spotkanie, ponieważ 

będziesz tylko Ty i On. W całkowitej ciszy. Jezus mówi: „To jest 

Ciało Moje” (Mk 14,22). Czy wierzysz w Jego słowa? A do 

siostry Faustyny przemawia w ten sposób: „I powiedział mi Pan: 

co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak 

bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór 

nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest 

w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł 

działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa 

wiara.” (św. s. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr 1421). 

Adorując Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, 

zbieramy nieustannie owoce. Pierwszym owocem jest wzrost 

wiary. Aby adorować, trzeba czynić akty wiary. Nie czujemy 

obecności Pana, nie widzimy Go. Aby adorować biały, okrągły 

kawałek chleba, trzeba naprawdę oprzeć się na słowie Chrystusa, 

które jest prawdą. 

Adoracja odkrywa przed nami nowe światło, oczyszcza 

inteligencję, daje większą jasność, nawet w konkretnych 

sprawach życiowych, w problemach, które zdają się nie mieć 

rozwiązania. Znajdujemy przed Bogiem odpowiedzi na stawiane 

sobie od dawna pytania. 

 Jeżeli w Eucharystii adorujemy naprawdę Pana, który cierpiał, 

Pana, który był doświadczony każdą z naszych słabości, który 

przyszedł  by współczuć, wybawiać, uzdrawiać, by uwolnić 

więźniów, nie możemy nie czynić jak On i stopniowo 

wchodzimy we współczucie 

                                                                                         

. Adorując stajemy się coraz bardziej podobni do Niego. 

Adoracja przemienia całe nasze życie przez tę osobistą, 

całkowitą bliskość z Panem. Jezus obecny w tym sakramencie 

przychodzi, by mieszkać w nas i pośród nas. Jego obecność 

przemienia nas i ożywia. Powoli życie i uczucia Chrystusa 

stają się naszymi, abyśmy mogli w prawdzie powiedzieć: 

„Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). 

Adoracja będzie nas także uwalniać i uzdrawiać, bo to przecież 

ten sam Jezus, który przyszedł uwolnić więźniów, przywrócić 

wzrok niewidomym, który przeszedł przez ziemię dobrze 

czyniąc, jest osobiście obecny w tym białym chlebie. 

Adoracja przygotowuje nas również do życia wiecznego, bo 

adorujemy Tego, który chodził drogami Galilei, cierpiał za nas, 

zmartwychwstał i żyje w niebie. Tego samego, którego 

ujrzymy w chwale, którego widok będzie naszym wiecznym 

nasyceniem. Adoracja przygotowuje nas do tego w sposób 

tajemniczy, bo poprzez wiarę daje nam widzieć 

Niewidzialnego, dotknąć Niezmiennego. 

 Św. Jan Paweł II czerpał moc do przezwyciężania 

trudności właśnie z adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Mówił: „Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie”. 

W ten sposób otrzymywał siły do wypełniania tak trudnej 

misji Piotrowej. Jezus nas również zachęca do osobistego 

spotkania z Nim i kiedy wpatrujemy się w Niego, On nie tylko 

wpatruje się w nas, ale udziela nam siły, pociechy i wsparcia.  

 Zachęceni przykładem Ojca Świętego postarajmy się i 

my „dłużej zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w 

Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej 

adoracji w postawie pełnej miłości" (Ecclesia de Eucharistia, 

25). Takiej błogosławionej decyzji prawdopodobnie staną na 

drodze różne pokusy. Być może będzie to myśl, że nie mamy 

czasu na kontemplację. Albo że to staromodna praktyka, do 

niczego niepotrzebna. Niezależnie od tego, jakie głosy będą 

nas odciągać od adoracji, pamiętajmy, że z Bożą łaską 

możemy je wszystkie pokonać. Ważne jest, abyśmy nie 

czekali, aż przyjdzie nam ochota na modlitwę, ale żebyśmy już 

dzisiaj postanowili, że w następną pierwszą sobotę spotkamy 

się z Jezusem. A kiedy już przed Nim klękniemy, bądźmy 

świadomi, że spotykamy się z Bogiem. 

[Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej: adonai.pl] 

  Rada Wspólnoty „Droga na Syjon” 

Czy wiesz ??? 

Biblię przetłumaczono w całości lub we fragmentach na 2403 

języki świata. W ciągu minionego roku przybyło 26 tłumaczeń 

- poinformowało Niemieckie Towarzystwo Biblijne ze Stutt-

gartu. Całą Biblię można czytać w 426 językach świata. Nowy 

Testament przetłumaczono na 1115 języków, a poszczególne 

księgi Pisma Świętego na 826. W największej ilości, bo w 683 

językach, można czytać Biblię w Afryce, następnie w Azji w 

593 i na trzecim miejscu w Australii i Oceanii w 420 językach. 

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach Pismo Święte czytane 

jest w 417, a w krajach Europy 211 językach. Jak ocenia Nie-

mieckie Towarzystwo Biblijne na świecie mówi się w ok. 6,5 

tys. języków. Rozpowszechnianiem i propagowaniem Biblii 

zajmuje się na świecie 137 krajowych towarzystw biblijnych. 

 

 

      Modlitewny pamiętnik Dominika 
Panie Jezu dziękuję Ci, że kolejny raz mogłem przeżywać 

święto Twojego Narodzenia. Zastanawiam się, czy będzie 

mi dane doczekać kolejnych świąt.                                 

Przecież Ty Boże mówisz: Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 

Pan po was przyjdzie. Tak trudno przyjąć te słowa, ale 

dobrze, że nie wiemy, kiedy mamy umierać, ludzie byliby 

wystraszeni nic by nie robili, czekali na śmierć. Wiem, że 

jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodym, ani 

starym. Być może dziś patrzysz ostatni raz na tych, któ-

rych kochasz. Codziennie proszę Boga o błogosławień-

stwo dla mojej rodziny, dla osób poznanych w czasie 

turnusu w Piekoszowie. Wszystkich mam w sercu, za 

wszystkich się modlę, o wszystkich myślę. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ks. Franciszek Żarski, zewnętrznie, miał wygląd praw-

dziwego ascety i męża głęboko skupionego. Dość wysoki, 

szczupły, lekko pochylony, o twarzy pociągłej i smagłej 

cerze i wyrazistych, jasnych oczach prawie zawsze opusz-

czonych. Chodził zazwyczaj w wytartej sutannie i niefo-

remnych i nie na miarę butach z cholewami. Ale nie widać 

było w jego skromnym ubraniu zaniedbania czy niechluj-

stwa. Całą jego postać zewnętrzną odzwierciedlała cnota 

prostoty i skromności. Swoją osobą przykuwał uwagę in-

nych, a zachowaniem budował. W rozmowie potocznej 

zazwyczaj nie brał udziału, ale gdy poruszono temat religij-

ny lub duszpasterski ożywiał się, włączał się do niej tak 

dalece, że zapominał o innych sprawach. 

Wszystkie sprawozdania księży dziekanów podkreślają 

niemal dosłownie jego nadzwyczajne umartwienie. Dręczył 

swoje ciało surowymi postami, spożywając najprostsze 

potrawy i w małej ilości, a chleb posypywał popiołem. Na 

obiad wystarczył mu garnuszek kaszy, kartofli lub grochu, 

podany z kuchni przez niewielki otwór do jadalnego poko-

ju. Pokarmy spożywał stojąc. Ten umartwiony tryb życia i 

nadmierna praca doprowadziły jego organizm do osłabienia 

tak dalece, że lekarz nakazał mu przynajmniej dwa razy w 

tygodniu spożywać mięso i więcej odpoczywać.                

Ks. Żarski dla siebie był skąpy, ale za to hojny dla drugich. 

Rodzinie swojej nie pomagał, gdyż miała wystarczające 

utrzymanie. Jedynie brata niedołężnego miał przy sobie na 

utrzymaniu. Świadczył obcym dobroć, pamiętał o potrzebu-

jących parafianach, biednych, chorych, którym sprowadzał 

lekarza, kupował lekarstwa i „pomoc pieniężną udzielał, a 

nie było wypadku, aby komu odmówił” Głęboko przeżywał 

i martwił się, jeżeli nie miał możności świadczyć bliźnim 

dobro. Jedną z przyczyn podanych w prośbie o przeniesie-

nie go z Daleszyc było zmartwienie, że wiele jest „żądań 

wsparcia” a nie ma na to odpowiednich środków. Nawet dla 

tych, którzy go naciągali lub rujnowali materialnie był 

pobłażliwy i wybaczający. Ks. Żarski nie był wybitnym 

kaznodzieją. Miał wymowę niedokładną /”seplenił”/, co 

szczególnie uwidoczniało się w starszym wieku. Ale za to 

posiadał gorące serce i miłość zbawienia powierzonych mu 

dusz, a będąc zawsze gruntownie do głoszenia Słowa Boże-

go przygotowany, wywoływał u słuchaczy głębokie przeży-

cia.  Dożył sędziwego wieku – 87 lat. Swoje świątobliwe 

życie zakończył w kieleckim szpitalu 13 listopada 1933 

r.  Ks. bp Tomasz Kuliński, profesor i długoletni przełożo-

ny ks. Żarskiego, nazwał go „perłą duchowieństwa diece-

zjalnego”. Takie bohaterstwo w życiu codziennym, szarym, 

długim, monotonnym, mozolnym i wytrwałym, wśród nie-

domagań i utrapień; bohaterstwo wierności w obowiązkach 

podjętych lub nałożonych nie powinno pozostać w cieniu 

zapomnienia. Bóg na nie patrzył przez osiemdziesiąt sie-

dem lat. Dobrze będzie, jeśli i ludzie dowiedzą się coś o 

nim.  Mieliśmy w dziejach naszej Diecezji takie świetlane 

postacie kapłanów, które należałoby odgrzebać z pyłu za-

pomnienia, aby światło ich świątobliwego życie i działalno-

ści kapłańskiej oświecało drogę młodemu pokoleniu, 

współcześnie żyjącemu i zachęcało do dobrych czynów.   

(Na podstawie opracowań   ks. Tomasza Wróbla) 

         

 

 

      Z  HISTORII  KOŚCIOŁA 

W poszczególnych numerach pokazywaliśmy sylwetki kapłanów 

związanych z naszą parafią. Dziś kolejna postać – ks. Franciszek 

Żarski, który był proboszczem krótko, ale Jego życie zdumiewa. 

 Ks. Franciszek Żarski urodził się 22 marca 1846 r. w osadzie ko-

palni Ksawera koło Będzina jako najstarszy syn Antoniego i Ma-

rianny z Rzadkowskich. Jego rodzice stanu szlacheckiego, pobożni i 

głęboko religijni starali się dać swoim dzieciom dobre wychowanie i 

początkową naukę w domu rodzinnym, a potem posyłali je do szko-

ły elementarnej w Będzinie. Od roku 1857 Franciszek uczył się w 

gimnazjum w Piotrkowie, gdzie ukończył 7 klas. W 1864 r. w po-

szukiwaniu wiedzy rozpoczął dalsze studia w Szkole Głównej w 

Warszawie, na wydziale matematyczno-fizycznym, jedynej uczelni 

wówczas dostępnej młodzieży polskiej w kraju. Tam przebywając 

chciwie przyswajał sobie nie tylko naukę ale i z ciekawością obser-

wował ówczesne środowisko inteligencji warszawskiej, przygnębio-

nej klęską powstania styczniowego i przerażonej ogromem represji 

rządów carskich. Młodzieniec z usposobienia wrażliwy na wszelkie 

cierpienie ludzkie, zwłaszcza niesprawiedliwe, głęboko przeżywał 

tragedię narodową, a będąc gorąco religijnym, na drodze ściślej-

szych kontaktów z Bogiem, z modlitwie szukał ukojenia.  Sprawoz-

dania dziekana kieleckiego, ks. prałata Józefa Ćwiklińskiego przed-

stawiały, że „ks. Żarski zdolny kapłan, przykładny, pobożny, gorliwy 

o chwałę Bożą i zbawienie dusz jak również o ozdobę domu Bożego, 

cichy, skromny, niezmordowany w słuchaniu spowiedzi świętych, w 

nauczaniu katechizmu z wielkim pożytkiem dla wiernych, asceta, 

gorliwy, dba o wszystkich tylko nie o siebie, Po pięciu latach takiej 

pracy, przy zachowywaniu bardzo surowych postów, zapadł na 

zdrowiu. Zmuszony przez lekarza i na polecenie biskupa wprowa-

dził pewne ulgi w swój codzienny program dnia jak dwugodzinny 

odpoczynek w porze poobiedniej. Ale nadal gorliwie pracował i 

cieszył się, że władza diecezjalna aprobowała jego porządek w słu-

chaniu spowiedzi zwłaszcza penitentów z obcych parafii.  Słabość 

zdrowia i nieustępująca choroba żołądka spowodowały, że ks. bp 

Kuliński przeniósł ks. Żarskiego 8.II.1893 r. na probostwo do Dale-

szyc, gdzie miał pomoc wikariusza, gdzie „ludek poczciwy, powol-

ny, do nauki chętniejszy i pojętniejszy”. Wykorzystał te okoliczno-

ści nowy proboszcz i swoim zwyczajem rozpoczął z całą gorliwo-

ścią, „zapomniał o sobie, oddany bliźnim na usługi i dla zbawienia 

ich dusz”.. Szybko pozyskał sobie parafian. „Ludzie ze wsi kompa-

niami do kościoła przychodzą, a nabożeństwa do trzech godzin się 

przeciągają, bo pleban oprócz kazania i po sumie miewa nauki” 

/Sprawozd. dziek. kiel. z 1893 r./. Wikariuszowi zlecił ks. Żarski 

nauczanie i przygotowanie dzieci do I Komunii św., a sam odbywał 

wizyty parafian, zaopatrywał chorych i po całych dniach siedział w 

konfesjonale. Jednak nie czuł się dobrze w Daleszycach. Trapiły go 

choroby, przerażała rozległość parafii /do Daleszyc należały wów-

czas 3 dzisiejsze parafie: Krajno, Skorzeszyce i Górno/, strachem 

napawała go odpowiedzialność za życie i pracę wikariusza. Ale 

najwięcej odczuwał swoją bezradność w dziedzinie finansowo-

gospodarczej parafii oraz nieumiejętność w utrzymywaniu „ko-

niecznych stosunków z różnymi osobami” – jak tam było w zwycza-

ju. Wszystkie te obawy, trudności i pragnienia swoje przedstawił w 

liście do dziekana  Ćwiklińskiego, który go darzył wielką życzliwo-

ścią. List doszedł do rąk ks. bpa Kulińskiego, który po przeczytaniu 

napisał na nim: „Trzeba ten list godnego kapłana, jako znak błogo-

sławieństwa Bożego dla naszej Diecezji zachować w aktach perso-

nalnych.  28.XI.1895 r. przeniesiony został do Słaboszowa. 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szewcowo, co spała na wójtostwie, obudzieła się  rano i my-

śli:  „  Wszyćko tu tak cichutko, ino zegary chodzom. Po-

ściel tako mientko, że wydaje się, jakbym bujała w powie-

trzu…” 

Rano przychodzi pokojowa i cichutko, boso, żeby nie stukać 

trzewikami, podchodzi do łóżka i pyto - „ pani wójcino ja-

kom szate przynieś dzisioj?” 

Szewcowo beła w kłopocie, nie wie nic o szatach wójciny i 

mówi :   -„ przynieś tom, co wczoraj” Ale szewcowo była 

brudno i usmolono. Służąca mówi do innych sług:                                              

- „ no, nasza wójcina musiała być dzisioj w piekle, jeszcze 

smołom powalana. Ale cosi pomogło, bo jest łagodniej-

szom.” 

Szewcowa wstaje, ubiero się, obchodzi pokoje. Przychodzi 

wójt i lękliwie mówi : „ Dzień dobry”. Ona odpowiada tak 

uprzejmie, że jest zdziwiony i uradowany łagodnością, na-

wet jom ucałował, co się od dawna nie zdarzało. Przychodzi 

kucharka i pyto, co na obiad. Wójcinie przychodzą do głowy 

tylko kasza i zimioki – mówi: to samo, co wczoraj.                                

Dziewki i parobki dziwują się łagodnością i dobrociom 

Wójciny. Wójt kozoł zaprząc najlepsze konie i wzioł żone na 

przejażdżkę. Jak jechali koło domu szewca wypadła praw-

dzwo Wójcina i drze się, bo musi wsiąść na wóz. Wójt kazoł 

stanoć , przywołał szewca i mówi:- „ jak masz żonę wariatke 

to nie wypuszczaj jej z chałupy, niech nie napada na lu-

dzi….” 

Wójcino – szewcowa nie umiała i nie chciała nic robić. Ka-

szy, kapusty i zimioków jeść nie chciała. Lżyła szewca, a on 

pocięgla  nie żałował. 

Ciągle wykrzykiwała, że jest wójcinom,  nie tylko szewc, ale 

wszyscy uznali jom za wariatke. I doszło do tego, że z tej 

złości naprawdę zwariowała i umarła. 

Z szewcowej zrobiła się wójcina dobra, litościwa. Kochano 

ją i czczono. Żeła długo i szczęśliwie, zawsze mówiła: 

„Pokorom i litościom dojdziesz do  nieba, a dobrociom 

zwyciężysz piekło.” 
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 O JEDNEJ   SZEWCOWEJ  Z  

DALESZYC  (pisany gwarą ) 

(źródło : Gazeta Kielecka 1939 rok) 

 

Żył se w Daleszycach ubogi szewc. Beł bardzo przy-

kry w obejściu i zły. Kłócił się ciągle  ze swoją żoną, a 

łajał wszyćkich , kto tylko przyszedł do jego chałupy. 

Jego żona beła dobro i cierpliwo niewiasta, znosiła 

obelgi męża i prosiła Pana Boga o zmiłowanie. 

  W tych samych Daleszycach żył wójt we wspaniałym 

wójtostwie. Beł to dobry, sprawiedliwy wójt, lecz żona 

jego beła istną piekielnicą. Wydziwiała, krzyczała na 

wszystkich, nikomu nie dała dobrego słowa, nawet 

samemu wójtowi. Raz przyszed na wójtostwo ubogi 

żebrak i prosił wójcine o jałmużne. Ale wójcina za-

miast mu co dać, krzycała, łajała i groziła, że go każe 

wyrzucić. 

      Żebrak odszedł  i wstąpił po drodze do  ubogiego 

szewca, nie zastoł jego, tylko  żone. Prosi jom o 

wspomoge, a ona mówi: „ Dobrze, dom wom gros, jest 

to prawie ostatni, mąż na pewno wybije mnie za to, ale 

nie szkodzi. Weź ten ostatni grosik, kiedyś taki ubogi.”   

Nie beł to żebrok, ale czornoksiężnik, który nawet lu-

dzi umioł  zmieniać. Podzienkował szwcowej za jał-

mużne , a pociesając znękanom niewiaste zapewnił 

jom, że będzie jeszcze szczeliwom. Gdy noc nadeszła i 

wszyscy spali, sprawił czornoksiężnik , że szewcowo 

stała się  wojcinom, a wójcino szewcowom. Przebu-

dziła się  wójcino, tarzo się po łóżku, klnie i pieronuje, 

beło twardo, słoma jom drapała, spać ni mogła. Szewc 

słyszał, ale nie rozumiał, bo mówieła   po niemiecku. 

Rozzłoscony jej wrzoskiem wykrzycoł jom, żeby stuli-

ła gembe  i spała spokojnie. Rano szewc wstaje i za-

czyno jom łajać, że jesce wylega w łózku.                         

-  Ej! A dratwe  kręcić! Jo nie będę jej smolił!  I wy-

pędził jom z łózka kijem. 

 

 

 

 
 

Ciekawostki o kościele 

Baty czekały tego, kto… rozmawiał w kościele. Problem roz-

mawiania w kościele jest równie stary,  co sama religia chrześci-

jańska. Już w IV wieku, kilkadziesiąt lat po tym jak nowa wiara 

została zalegalizowana w Cesarstwie Rzymskim, święty Jan 

Chryzostom narzekał na kobiety plotkujące podczas nabo-

żeństw. Z tą samą kwestią borykali się nawet pustelnicy. Ojciec 

Jan z Merosaby przestrzegał w V wieku, że każde słowo niepo-

trzebnie wypowiedziane w domu bożym „godne jest potępie-

nia”. Księża próbowali walczyć z kościelnymi gawędziarzami 

przy wykorzystaniu kazań. Z ambon wygłaszali pouczające 

opowiastki z szatanem w roli głównej. 

 

 

Wyjaśniali w nich, że diabeł ukrywa się za oknem kościoła i 

skrzętnie zapisuje treść każdej zbędnej rozmowy toczonej w 

świątyni, by zacytować ją następnie na Sądzie Ostatecznym. 

W średniowieczu tradycyjną pokutą za rozmawianie w kościele 

było 10 dni postu o samym chlebie i wodzie. Ta kara stała się 

tak popularna, że jeszcze w 1576 roku wieku biskup Mediolanu 

Karol Boromeusz zalecał ją w wydanych wówczas zarządze-

niach dla kleru. Od długości kary ważniejszy był jednak fakt 

publicznego napiętnowania sprawcy. Dlatego przeciwko plot-

karzom, którzy ważyli się zakłócać mszę świętą wytaczano 

procesy przed kościelnymi sądami. Byli traktowani na równi z 

cudzołóżcami i bluźniercami.  

 

 


