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   Opowiadała mi pewna Pani w Kielcach, że należała do grupy 

„margaretek”, która modliła się za jakiegoś księdza.  I wszystkie 

te panie doświadczały ogromnych trudności w modlitwie oraz 

różnorakich cierpień. U początku tych doświadczeń z nikim się 

tym nie dzieliły, ale w końcu ktoś wyjawił swoje problemy w 

modlitwie za tego księdza i wówczas okazało się, że wszystkie 

mają podobne doświadczenia. Nie chciałem wiedzieć o którego 

księdza chodzi, ale jako żywe stało się Słowo Pana: „jedni dru-

gich brzemiona noście”. Całe szczęście, że nie wiemy, kto poku-

tuje za nasze grzechy, bo mogłoby to nas przerazić. Lata, dni, 

godziny zlewają się w jedną chwilę i pytamy zdziwieni : za co ta 

pokuta ?. Tu nie chodzi o jakieś wielkie grzechy materialne, 

moralne, ale o fakt naszej pychy, lekceważenia Boga i bliźniego. 

Ileż ludzi ze zniszczonym życiem, bo uwierzyli kiedyś, że są 

kochani, a chodziło tylko o pożądliwość. Ileż ludzi zniszczonych 

przez grzech ojca, matki. Ilu ludziom, najbliżsi nie pozwolili 

żyć? Nie myślę nawet o szkodach materialnych, bo te najłatwiej 

odrobić, ale dzieciństwa, młodości, niedorozwoju, kalectwa 

naprawić się nie da. Gdybyśmy zlali te łzy z naszej parafii, które 

płyną każdego dnia, byłoby tego naprawdę wiele. I nie pomogą 

prośby, błagania, jedynym odzewem jest kpina i drwina. Po-

móżmy tym zrozpaczonym rodzinom i ludziom. Chociaż trochę 

różańca każdego z nas za grzechy w naszej parafii. Chociaż 

rezygnacja z jednego filmu, meczu, każdy coś znajdzie dla sie-

bie. Można udawać, że moje grzechy nikogo nie obchodzą. Zło 

dotyka każdego we wspólnocie. Od tego nie można uciec. „Jedni 

drugich brzemiona noście” może za tego, którego najbardziej 

nienawidzisz i właśnie dlatego  nie wiesz. Zła nie pokona się 

większym złem, ale dobrem i w to najtrudniej uwierzyć. 

                                                                             Ks. Tadeusz  Cudzik 
 

 

 
 

 

 

 

Słowo 

proboszcz

a 

W numerze: Słowo Proboszcza; Kącik Jubilata; Wieści z 

parafii; Św. Józef  i cudowne schody; Św. Helena; Rekolekcje 

Wielkopostne; Dzień Kobiet; Przywrócenie Daleszycom praw 

miejskich…. 

 

 
 

 

 

Drogi księże Józefie!                              

Z okazji nadchodzących 

imienin pragniemy złożyć 

bardzo serdeczne życze-

nia obfitych Bożych łask 

oraz samych radosnych 

chwil! 

Niech Duch Święty opro-

mienia swym światłem 

każdy dzień Twojej ka-

płańskiej posługi 

a Maryja Daleszycka 

niech przygarnia Cię do 

swego serca. 

 

 

 

Kącik jubilata 

 
 

SŁOWO  PROBOSZCZA 

Marcowymi Jubilatkami są:     

KRZYWICKA MARTA 1924- Daleszyce 

KLIMEK JÓZEFA  1927- Wójtostwo          

Życzymy spokoju, zdrowia i błogosła-

wieństwa Bożego                

 

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odeszli do Domu Ojca: 

1.Krystyna Oszczepalska z Krakowa ur.1936 zm.26                                                 

2. Marianna Zdeb z Kranowa ur. 1925 zm. 5 lutego                          

3. Stanisław Bednarski ze Słopca ur. 1945 zm. 12.02           

4. Jadwiga  Kosakiewicz z Kielc ur. 1959 zm. 13.02 

Przyjęliśmy do naszego Kościoła: 

1.Wojciecha, syna Piotra i Justyny Witkowskich z Niw 

– 22 stycznia 

2.Macieja, syna Wiesława i Magdaleny Wolski z Kra-

nowa – 22 stycznia 

3. Kacpra, syna Sylwestra i Beaty Grzesik z Daleszyc – 

18 lutego 

4. Zuzannę, córkę Grzegorza i Sylwii Matuszewskich z 

Daleszyc – 26 lutego 

5.Nelę, córkę Sebastiana i Moniki Błaszczyk z Danko-

wa – 26 lutego 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2017      

PROGRAM  NABOŻEŃSTW 

Niedziela – 12 marca                                                

07.00 – dla wszystkich                                                   

08.30 – dla wszystkich                                                

10.00 – młodzież                                                                   

12.00 – dzieci i dorośli                                                      

17.00 – różaniec                                                           

17.30 – Gorzkie Żale                                                       

18.00 – dla wszystkich                                                           

Poniedziałek – 13 marca – dzień fatimski              

06.30 – wszyscy                                                            

08.30 – wszyscy                                                                       

10.00 – wszyscy                                                                    

12.00 – chorzy                                                                        

15.00 – dzieci                                                                           

17.30 – różaniec                                                                       

18.00 – młodzież i pracujący 

Wtorek – 14 marca – dzień spowiedzi 

06.30 – Msza św. dla wszystkich 

08.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź 

10.00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź 

12.00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź 

15.00 – nabożeństwo pokutne dla dzieci i spowiedź 

16.30 – różaniec 

17.00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź 

18.00 – Msza św. dla wszystkich 

Środa – 15 marca – nabożeństwo fatimskie 

06.30 – wszyscy 

08.30 – wszyscy 

10.00 – wszyscy 

12.00 – chorzy 

15.00 – dzieci 

17.30 – różaniec 

18.00 – młodzież i pracujący 

Czwartek – 16 marca – zakończenie rekolekcji 

06.30 – wszyscy 

08.30 – wszyscy 

10.00 – wszyscy 

12.00 – wszyscy 

15.00 – dzieci 

17.30 – różaniec 

18.00 – młodzież i dorośli 

 

 

 W dekanacie mamy 12 parafii: Bieliny, Cisów, Daleszyce, 

Górno, Huta Nowa, Kaczyn, Makoszyn, Niestachów, Ocie-

sęki, Skorzeszyce, Suków i Szczecno. W przeszłości z Da-

leszyc powstały parafie: Górno, Krajno, Skorzeszyce i Nie-

stachów. Z Sukowa powstały parafie: Kaczyn, Dyminy, 

Mójcza, i Szczecno, które włączono w struktury dekanatu, 

wydzielone zostało z parafii Pierzchnica. Stanowimy więc 

wspólnotę i powinniśmy wiedzieć o sobie nieco więcej. 

Dziś garść wiadomości o parafii Cisów.     

Parafialny kościół pod wezwaniem św. Wojciecha jest fundacją 

krakowskiego biskupa Andrzeja Załuskiego z roku 1758 zaś para-

fię erygowano w roku 1765. Budowę zakończono w roku 1812, a 

konsekracji dokonał w 1816 roku biskup kielecki, Wojciech de 

Boża Wola Górski. 

Legenda głosi:" W zamierzchłych czasach mała wio-

ska Cisów znajdująca się wśród przepięknych świętokrzy-

skich borów przyciągała swym urokiem i zasobem leśnym 

wielu możnych panów z Krakowa, którzy polowali tu na 

zwierzynę. Wraz z nimi przyjeżdżało też duchowieństwo, a 

wśród nich krakowscy biskupi. Mieli oni problem z odpra-

wianiem mszy świętej, ponieważ najbliższy kościół był z 

jednej strony w Rakowie, a z drugiej strony w Daleszycach. 

Dlatego też postanowili ze swej fundacji wybudować ma-

ły kościółek, który stoi po dziś dzień.  Legenda mówi, że 

budowniczowie mieli problem z budową kościółka bowiem 

diabłu miejsce to, nie odpowiadało; to co murarze wybu-

dowali w dzień, w nocy „zły” obracał w gruzy. Budowni-

czowie zostawiali na noc stróżów, ale pomimo tego mury 

były w nocy burzone. Po naradzie biskupów i tamtejszej 

ludności postanowiono przenieść budowę na inne miejsce o 

kilkadziesiąt metrów wyżej. Dopiero tam spokojnie i bez 

przeszkód dokończono budowę. Na pamiątkę tych wydarzeń 

postanowiono umieścić obok ołtarza figurę diabła, a nad 

nią Michał Archanioł z mieczem na znak zwycięstwa.” 

 

 

                                  

 

 

 

 

WIEŚCI  Z  DEKANATU 

 

WIEŚCI  Z  DEKANATU 

 We wnętrzu kościoła jest 

umieszczona rzeźba przedstawia-

jąca diabła – oczywiście pokona-

nego, powalonego na ziemię i 

przyciśniętego stopą Michała 

Archanioła.                                               

Z uzyskanych informacji wynika, 

że po incydentach z diabłem ko-

ściól zaczęto budować na działce  

rodziny Wójcików, po  zamianie 

działek z parafią.                              

GAZETA TYGODNIOWA  nr 24 

z 1931 roku napisała:    Wyjątko-

wo uroczyście w bieżą cym roku   

 

 

WIEŚCI Z  PARAFII 

 

obchodzony był odpust św. Wojciecha.. Nie widzieliśmy  już 

karuzeli, uwaga wszystkich była zwrócona na poświęcenie nowej 

plebanii. O godzinie 10-ej przybyła  z Daleszyc kompania z ks. 

Dziekanem Rykowskim,  paradą i orkiestrą. Podczas sumy kaza-

nie wygłosił ks. proboszcz Józef Marszałek z Masłowa. Po nabo-

żeństwie wyruszyła procesja w stronę plebanii. Uroczystego 

poświęcenia dokonał ks. prałat Rykowski, który dziękował para-

fianom. W czasach ciężkich, parafia, składająca się zaledwie z 

1200 dusz, potrafiła się opodatkować na ten cel po  8 złotych z 

morgi (…)   - Aniela Klimek. 

 

http://parafia-cisow.pl.tl/Cis%F3w.htm
http://parafia-cisow.pl.tl/Fotogaleria/kat-1.htm
http://parafia-cisow.pl.tl/Fotogaleria/kat-1.htm


 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nie wiadomo, ile lat miał wówczas Jezus. Józef we śnie 

otrzymał nakaz natychmiastowego udania się do Egiptu, 

by ochronić życie Jezusa. Powrócili dopiero po ponow-

nym śnie Józefa, kiedy dowiedział się, że Herod nie 

żyje. Osiedli w Nazarecie w Galilei. Biblia wspomnia 

jeszcze Józefa, gdy dwunastoletni Jezus odłączył się od 

rodziców i został po trzech dniach poszukiwań odnale-

ziony w świątyni. Później ewangelie o nim milczą. 

To wiemy o Józefie z opowiadania świętych Ewan-

gelistów. Podanie dopowiada, że św. Józef umarł dnia 

19 marca, mając lat 70, na ręku Jezusa, w obecności 

swej oblubienicy, Przenajświętszej Maryi. Dlatego czci 

też Kościół Boży św. Józefa  jako patrona dobrej śmier-

ci. Pobożna legenda mówi, że św. Józef, cudownie 

wskrzeszony przy Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, 

z duszą i ciałem został wzięty do nieba.                                            

    
PEWNEGO DNIA Z RANA POCZUŁ SIĘ ŚW. JÓZEF 

NADER SŁABYM. ZROZUMIAŁ, IŻ NADSZEDŁ JUŻ 

DLAŃ KONIEC ZIEMSKIEJ PIELGRZYMKI. 

Z objawienia Anny Katarzyny Emmerich:  Gdy Jezus do-

chodził do trzydziestego roku życia, Józef opadał coraz 

bardziej na siłach, a Maryja wraz z Synem znajdowała 

się często przy nim. Maryja siedziała niekiedy przed 

łożem na ziemi. Gdy Józef umarł, siedziała Maryja w 

głowach jego łóżka, trzymając go na rękach. Jezus zaś 

stał przy jego piersiach. Pokój przepełniony był światło-

ścią i aniołami. Ręce jego ułożono w kształcie krzyża na 

piersiach, następnie owinięto ciało białym prześciera-

dłem, położono do wąskiej trumny i złożono w bardzo 

pięknej grocie, którą Józef od jakiegoś poczciwego czło-

wieka był otrzymał. Prócz Maryi i Jezusa postępowało 

za trumną tylko kilkoro ludzi. Widziałam jednak, że 

trumna była otoczona blaskiem i aniołami. Chrześcijanie 

przenieśli później ciało Józefa do grobu do Betlejem. 

Józef był człowiekiem uczciwym, prawym, kochającym, 

czułym, troskliwym, a przede wszystkim wypełniającym 

Bożą wolę podobnie jak Maryja. Józef to trudny Patron 

dla płci męskiej. Normalny człowiek, normalny mąż, 

normalny ojciec, normalny pracownik… A jednocześnie 

dziwnie niedościgniony wzór uczciwości, sprawiedliwo-

ści, pracowitości, czystości, odpowiedzialności za los 

swojej rodziny. 

 

 

 

ŚW. JÓZEF 

       

                      

 

sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, 

ubóstwo, milczenie, opanowanie i inne.  Święty Józef 

jest wzorem męstwa i ojcostwa. Jako postać biblijna św. 

Józef jest zwieńczeniem Starego Testamentu, jako głowa 

Świętej Rodziny z Nazaretu, został przez Boga obdarzo-

ny wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażająca się w tym, 

że Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa - Syna Bożego pod 

opiekę, w związku z tym Kościół katolicki uważa go za 

postać wyjątkową, godną kultu i naśladowania.Według 

apokryfów przed małżeństwem z Maryją Józef poślubił 

Salomę (lub Eschę), z którą miał doczekać się sy-

nów Jakuba i Judę Tadeusza  Szymona i Józefa/Justusa) 

oraz 2 córki: Lizję i Lidię. Owdowiawszy, Józef poślubił 

Maryję. Po zaślubinach, wpierw nim zamieszkali razem, 

znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.  

Józef chciał potajemnie oddalić Maryję, przez co ocalić 

ją przed ukamienowaniem (taka kara groziła w Izraelu za 

domniemane cudzołóstwo), ponieważ wiedział, że nie 

jest ojcem dziecka, jednak we śnie otrzymał nakaz, aby 

przyjąć ją do siebie. Nadał mającemu się narodzić chłop-

cu imię Jezus. Według żydowskiego prawa ojciec dziec-

ka mógł nadać mu imię – czynność ta była uznaniem 

dziecka za swoje. To Bóg nadał imię Jezusowi, ale przed 

ludźmi uczynił to Józef i był on uważany za ziemskiego 

ojca Jezusa. Józef przyjął Maryję do swego domu 

w Nazarecie. Zanim jeszcze urodził się Jezus, ukazało 

się zarządzenie cesarza Augusta o spisie ludności. Każdy 

mieszkaniec spisywany był w miejscu swego urodzenia, 

więc Józef udał się z rodziną w podróż do judzkie-

go Betlejem, skąd pochodził (Łk 2, 1nn). Gdy dotarli na 

miejsce, Maryja urodziła Jezusa i położyła w żłobie, nie 

było bowiem dla nich miejsca w gospodzie. Św. Józef 

był świadkiem pokłonu pasterzy nowo narodzonemu 

dziecięciu. Po ośmiu dniach obrzezano dziecię, a potem 

zaniesiono do Jerozolimy, by przedstawić je Panu i zło-

żyć ofiarę wykupującą. Złożyli ofiarę ubogich – pa-

rę synogarlic, co by wskazywało, że nie byli zamożni.  

 

19 marca obchodzone 

jest jego święto w Ko-

ściele Cały marzec jest 

poświęcony świętemu 

Józefowi, jest to uro-

czystość liturgicz-

na Świętego Józefa, 

Oblubieńca Najświęt-

szej Maryi Panny. Ko-

ściół katolicki ukazuje 

św. Józefa jako wzór 

takich cnót, jak posłu-

szeństwo Bogu, wiara, 

pracowitość, męstwo, 

sprawiedliwość, czy-

stość, piękna miłość, 

skromność, ubóstwo, 

milczenie, opanowanie 

i inne.  Święty Józef 

jest wzorem męstwa i  

ojcostwa. Jako postać 

biblijna św. Józef jest 

zwieńczeniem Starego 

Testamentu,jako głowa 

Świętej Rodziny z Na-

zaretu, został przez 

Boga obdarzony wy-

jątkową łaską i zaufa-

niem, wyrażająca się w 

tym, że Bóg powierzył 

mu Maryję i Jezusa - 

Syna Bożego pod jego 

opiekę, w związku z 

tym Kościół katolicki 

uważa go za postać 

wyjątkową, godną kul-

tu i naśladowania. 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

              

 

 

CUDOWNE   SCHODY  W  SANTA  FE 

 
 Santa Fe jest stolicą stanu Nowy Meksyk na południu 

USA. W 1609 roku miasto stało się stolicą hiszpańskiej 

kolonii i została założona w nim hiszpańska misja kato-

licka. Santa Fé jest bardzo silnie związane z kulturą i 

tradycją Indian Pueblo. Władze lokalne zarządziły, że 

budynki znajdujące się w centrum miasta muszą nawią-

zywać do kultury Indian i architektury z początków mia-

sta. Co roku odbywa się tu Indiański Targ, na którym 

można podziwiać i kupić oryginalne wyroby indiańskich 

rzemieślników Najbardziej znanym zabytkiem jest Pałac 

Gubernatorów, zbudowany w całości z cegły suszonej 

na słońcu, która nie jest dodatkowo wypalana, o murach 

o grubości ponad jednego metra. Ponadto Pałac uważa 

się za najstarszy obiekt administracji cywilnej na terenie 

całych Stanów Zjednoczonych. Nic dziwnego, że Santa 

Fé corocznie odwiedzane jest przez ok. 1,5 mln turystów 

z całego świata. Jednak Santa Fé nie jest tylko bardzo 

interesującym miejscem, ale też celem licznych piel-

grzymek wiernych. Stało się a to za sprawą tajemni-

czych schodów w kaplicy Loretto, z którymi wiąże się 

intrygująca legenda. Ta tajemnica ma ponad 130 lat i co 

roku przyciąga ok. 250 tys. pielgrzymów. Kaplica Loret-

to została zaprojektowana przez francuskiego architekta 

Antoine Mouly i ukończona w 1873 roku. Niestety ar-

chitekt nagle zmarł, a zakonnice spostrzegły, że brakuje 

schodów prowadzących do balkonu dla chóru. Siostry 

postanowiły polecić tę sprawę św. Józefowi, który był 

cieślą, w modlitwach do niego. Ostatniego, dziewiątego 

dnia modlitw, do drzwi kaplicy zapukał obcy mężczy-

zna, który oświadczył, że jest cieślą i pomoże w zbudo-

waniu schodów. Cieśla sam zbudował całe schody, które 

uważane są za prawdziwe arcydzieło. Do dzisiaj żaden 

architekt, inżynier czy naukowiec nie potrafi wyjaśnić, 

jak utrzymują się w powietrzu bez centralnego wsporni-

ka. Do budowy schodów nie użyto ani jednego gwoździa 

lub kleju, a rzemieślnik po ukończeniu pracy nagle znik-

nął, nie czekając na wynagrodzenie 
 

 

 

 

. Według legendy tym cieślą był sam św. Józef wysłany  

przez Jezusa, by dopomógł siostrom zakonnym. 
Od tego czasu schody nazywane są „cudownymi” i stały 

się obiektem wielu pielgrzymek. Podobno zakonnice, 

gdy po raz pierwszy weszły na chór schodziły stam-
tąd tyłem.  Oryginalne schody nie miały poręczy, dopie-
ro dziesięć lat później dobudował ją inny cieśla Phillip 
August Hesch. 

                
Do dziś nieznane jest imię i nazwisko tajemniczego cie-

śli. Nie wiadomo też skąd cieśla wziął drewno. Mimo 

poszukiwań nikt nie odnalazł w całym Nowym Meksyku 

gatunku drewna użytego do budowy schodów. I ostatnia 

ciekawostka, schody mają 33 stopnie – wiek ukrzyżowa-

nego Jezusa Chrystusa. 

 

. 

Wydawano upiększone życiorysy, specjalne numery 

„Żołnierza Polskiego”, iluminowano koszary. W miejscu 

urodzenia Marszałka w Zułowie 10 października 1937 

roku prezydent Mościcki wraz z wdową Aleksandrą Pił-

sudską zasadzili dąb, który tam rośnie do dziś.     

          
Dąb posadzono w obrębie fundamentów dworu, w miejscu, 

gdzie znajdował się pokój, w którym Piłsudski  przyszedł na 

świat. 

 

IMIENINY MARSZAŁKA               

PIŁSUDSKIEGO 

 

 

 

 Józef Piłsudski w dzieciństwie prawdopodobnie imie-

nin nie obchodził. Jego ojciec również miał imię Józef, 

więc dzień 19 marca był raczej świętem jego ojca. Tra-

dycję obchodzenia imienin komendanta Piłsudskiego 

rozpoczęli legioniści podczas I wojny w 1915 roku w 

Grudzynach (koło Jędrzejowa). Oficerowie ofiarowali 

mu wtedy złoty zegarek z napisem „Kochanemu Ko-

mendantowi - korpus oficerski”, a III batalion ofiarował 

piękny album, przechowywany potem w Muzeum Bel-

wederskim. Po śmierci Marszałka Piłsudskiego 12 maja 

1935 roku, nadal urządzano jego imieniny aż do 1939 

roku, składając mu hołd, szczególnie uroczyście w woj-

sku. Armia zaliczała imieniny Marszałka do świąt naro-

dowych na równi z 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada.  

 

http://szlakami.pl/opiekun-maryi/
http://szlakami.pl/gdzie-urodzil-sie-jezus/


 
 

 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w 

starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające 

na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego 

roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mę-

żowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich 

życzenia.    

                                                                                                 
Dlaczego płaczesz?-młody chłopiec zapytał swą mamę. 

Ponieważ jestem kobietą, odpowiedziała mu. 

Nie rozumiem, odpowiedział. 

Ona go przytuliła i rzekła:- i nigdy się nie dowiesz, ale nie 

martw się to normalne. 

Później chłopiec spytał swojego Ojca, Dlaczego Mama płacze 

bez powodu? Wszystkie kobiety płaczą bez powodu. - było to 

wszystko co mógł mu odpowiedzieć. 

Mały chłopiec urósł i stał się mężczyzną i wciąż nie wiedział 

dlaczego kobiety płaczą. 

Nareszcie uklęknął złożył ręce i zapytał: 

Boże... Dlaczego kobiety płaczą (tak łatwo)? 

A Bóg mu odpowiedział... 

- Kiedy tworzyłem kobietę postanowiłem ją uczynić wyjątko-

wą. Stworzyłem jej ramiona na tyle silne by mogła dźwigać 

ciężar całego świata! Dałem jej nadzwyczajną siłę, pozwalają-

cą jej rodzić dzieci jak również znosić odrzucenie, spowodo-

wane czasem przez jej własne dzieci! Dałem jej stanowczość, 

która pozwala jej na opiekę nad rodziną i przyjaciółmi. 

Niestraszna jej choroba! Stworzyłem ją wrażliwą, aby kochała 

wszystkie dzieci, nawet wtedy, gdy jej własne ją bardzo 

skrzywdzą! Dałem jej siłę, aby opiekowała się swoim mężem 

mimo jego wad, Zrobiłem ją z żebra swego męża, tak, aby 

chroniła jego serce! Dałem jej mądrość, aby wiedziała, że do-

bry mąż nigdy nie skrzywdzi swej żony. Czasem jednak testuje 

jej siłę i wytrwałość żony w wierze w niego. 

Synu, na sam koniec? 

Dałem jej również łzę do wypłakania. Jest to jej jedyna sła-

bość! 

Jeśli kiedyś zobaczysz, że płacze, powiedz jej jak bardzo ją 

kochasz i jak wiele robi dla innych. 

I jeśli nawet wciąż płacze, sprawiłeś, że poczuła się o wiele 

lepiej. 

Ona jest wyjątkowa!!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

    
 

 

 

 
 

 

Ten obrazek jest pamiąt-

ką Pierwszej Komunii 

Św. z okresu wojennego 

(1941 r.) Informuje, że 

uroczystość odbyła się 2 

lipca, a pieczątka wskazu-

je kapłana: ks. Stanisław 

Szot ( na fotografii). 

Proponujemy podzielenie 

się wspomnieniami z 

tamtych trudnych lat. 

Sądzimy, że wśród para-

fian są tacy, którzy przy-

jęli Pierwszą Komunię w 

czasie II wojny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Matronalia


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

             WSPOMNIENIE  O                           

KS . WŁADYSŁAWIE   LATAŁA                                     

                                                                                         

Ks. Władysław Latała urodził się 22.06.1911 r. w 

Wawrzeńczycach.  Od 03.07.1941 r. do 22.12.1943 r 

 pełnił posługę kapłańską  jako  wikariusz  w  parafii  

pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach.,  Będąc 

wikariuszem   otrzymał w dniu 22.09.1941 r. zgodę 

okupacyjnych władz niemieckich na nauczanie religii 

w szkołach w Daleszycach i w Brzechowie (gmina 

Daleszyce) oraz w miejscowości Słopiec (wówczas 

gmina Szczecno).  Zmarł w Kielcach 29.05.1997 r. i 

pochowany został w swojej rodzinnej miejscowości, w 

Wawrzeńczycach. Liczymy na wspomnienia parafian, 

którzy pamiętają tego Kapłana. 

 

             Św. HELENA 
2 marca w kościele katolickim wspominamy św. Helenę.  Wycho-

wana była w pogaństwie, ale zachowała niewinność serca i czystą 

duszę. Imię Helena znaczy "sława". Pojął ją za żonę wódz rzymski 

Konstancjusz, a owocem tego związku był przesławny późniejszy 

cesarz Konstantyn Wielki.  Oddała się z całą gorliwością służbie 

Bożej. Jakkolwiek była cesarzową, uważała się  za równą najniż-

szym i nie wahała się klęczeć w kościele między prostym ludem. 

Skarby państwa obracała na wspomaganie biednych i na budowa-

nie kościołów. Stała się prawdziwą matką dla wszystkich nieszczę-

śliwych. Wkrótce po soborze nicejskim (325 r.), święta Helena 

miała objawienie, aby udała się do Ziemi świętej, dla odszukania 

krzyża świętego, na którym Zbawiciel ofiarował się sprawiedliwo-

ści Bożej za grzechy całego świata. Święta cesarzowa mimo bardzo 

podeszłego już wieku chętnie udała się na pielgrzymkę, pałając 

pragnieniem odnalezienia tego największego skarbu na ziemi i 

wystawienia go ku czci wszystkich wiernych. 

 

 się problem identyfikacji relikwii. Biskup Jerozolimy- św. Makary 

nakazał,  by wszystkie trzy krzyże przynieść po kolei do łoża kona-

jącej kobiety chorej na trąd. Pierwsze dwa krzyże nie miały wpły-

wu na stan chorej, jednak dotyk trzeciego krzyża miał spowodować 

jej powrót do zdrowia. Na podstawie tego cudu stwierdzono, że 

musiał to być Krzyż naszego Zbawiciela.  Na miejscu odnalezienia 

Krzyża Zbawiciela wzniesiono bazylikę Męki Pańskiej. W IV wie-

ku dokonano jego podziału i fragmenty relikwii rozesłano do naj-

ważniejszych miejsc kultu chrześcijańskiego. Największa część 

Krzyża znajduje się obecnie w katedrze św. Michała i św. Guduli w 

Brukseli. W Polsce duża część relikwii znajdowała się w bazylice 

Dominikanów w Lublinie do czasu, gdy w 1991 roku została zra-

bowana. Część Świętego Drzewca, na którym skonał nasz Pan, 

przechowywana jest jeszcze w sanktuarium Świętego Krzyża w 

Górach Świętokrzyskich. Jeden ze znalezionych gwoździ świętych 

kazała przekuć na obrączkę i opasać nią złotą koronę syna swego 

Konstantyna. Korona ta nosiła później nazwę żelaznej korony. 
Święta cesarzowa rozdała w Ziemi świętej mnóstwo hojnych jał-

mużn, a oprócz tego wybudowała trzy wspaniale kościoły: pierw-

szy przy górze Kalwarii, gdzie odszukała drzewo krzyża świętego; 

drugi podobny w grocie betlejemskiej, gdzie się narodził Pan Jezus, 

a trzeci, nieustępujący poprzednim w bogactwie i piękności budo-

wy, na górze Oliwnej, z której Chrystus Pan wstąpił do Nieba. 

Przed śmiercią, upomniała syna, aby państwem rządził według  

praw Bożych, pobłogosławiła go i jego trzech synów, po czym 

oddała Bogu ducha w sierpniu 328 roku. Popioły jej spoczywają w 

Rzymie w kościele Maria Maggiore. 

 

 

Cesarzowa wiedziała, że Żydzi 

ukryli krzyż w zapadlinie skal-

nej, a ponadto zasypali go 

ziemią i kamieniami.  Miejsce, 

w którym miał się on znajdo-

wać znała garstka wybrańców 

spośród Żydów. Jednym z nich 

był człowiek o imieniu Judasz.  

Tchnięty Bożą Łaską, wskazał 

miejsce, gdzie należało kopać. 

Podczas kopania znaleziono 

trzy krzyże, a ponieważ ta-

bliczka z informacją o winie 

Jezusa odczepiła się, pojawił 

 
PRZEDSTAWIAMY              

KS. REKOLEKCJONISTĘ 

 

 

Jest nie tylko Kapłanem, jest ambasadorem polskości w 

tamtym rejonie. Dołbysz  leżący ok. 70 km. od Żytomierza 

nazywany jest wyspą polskości. W 1925 r. Józef Stalin 

założył Polski Autonomiczny Rejon Narodowy, nadając 

mu nazwę Marchlewsk. Dołbysz był jego stolicą. Dołby-

szanie, dziś formalnie Ukraińcy, mówią, że wciąż płynie w 

nich polska krew, . Szacuje się, że Polacy dzisiaj nadal 

stanowią do 75% mieszkańców Dołbysza. W 1997 powsta-

ła tu szkoła języka polskiego, nie jest finansowana przez 

rząd ukraiński, a pieniądze pochodzą z Polski. Połowa z 

blisko 900 dzieci w szkole uczy się języka polskiego. W 

mieście działa oddział Zjednoczenia Polaków Żytomiersz-

czyzny "Polonia" oraz Towarzystwo Polaków im. Jana 

Pawła II.  15 października 1995 poświęcono nowo wybu-

dowany kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej, od 2000 roku 

jest to Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej.  

 

 

 

Ksiądz Waldemar 

Pawelec  pochodzi z 

Radzynia Podlaskie-

go. Obecnie jest pro-

boszczem parafii 

Dołbysz –( miejsco-

wość na Ukrainie 

położona w rejonie 

baranowskim obwodu 

żytomierskiego). 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MODLITEWNY               

PAMIĘTNIK   DOMINIKA 

Dominik samodzielnie nie pisze, ma trudności z wymową, 

ale rozsądnie myśli, jest bardzo wrażliwy, życzliwy dla 

innych i zainteresowany tym, co dzieje się w Jego otocze-

niu. Od urodzenia  jest unieruchomiony, zdany na opiekę 

swojej Mamy. Cieszy się z odwiedzin i wspomina w swoim 

pamiętniku osoby, które Go odwiedzają. To właśnie tym 

osobom „dyktuje” swoje głębokie przemyślenia i tak po-

wstaje ów pamiętnik. Dziś zacytuję fragmenty z maja 2011 

roku: 

Panie Jezu! Dziękuję Ci, że Ojciec Święty- Jan Paweł II 

został błogosławionym. To wielka dla mnie radość i całego 

świata. Ojcze Święty! Wstawiaj się za mną i moją rodziną, 

błogosław nam.                                                                                                                

Bardzo się cieszę, że jesteś Ojcze Święty moim patronem, że 

przyjąłem Twoje imię przy Sakramencie Bierzmowania. 

Jezu! Proszę Cię o zdrowie dla wujka Andrzeja i cierpli-

wość dla cioci Heli, która się nim opiekuje. 

Mimo, że sam jest cierpiący i od urodzenia niezdolny do 

samodzielnej egzystencji myśli i modli się w intencji in-

nych. Pomyślmy, że Dominik nigdy nie bawił się w pia-

skownicy, nie grał w piłkę, nie jeździł na rowerze…. Dzięki 

troskliwej opiece Mamy i najbliższym przeżył tyle lat i 

cieszy się z każdego kolejnego dnia. Otoczmy Go serdeczną 

modlitwą. 

 

         

             

                                               

                                                                              

 

   

 

Sesja „Cud uzdrowienia”                   

w Łodzi 
Dnia 21 stycznia 2017 roku 20 osób ze wspólnoty „Droga na Syjon” 

z Daleszyc wzięło udział w sesji „Cud uzdrowienia” w Łodzi. 

Spotkanie prowadzili ojcowie jezuici ze wspólnotą „Mocni w 

Duchu”. Gościem specjalnym spotkania w Łodzi był Damian 

Stayne, z pochodzenia Anglik, założyciel katolickiej wspólnoty 

charyzmatyczno - kontemplacyjnej „Cor et Lumen Christi” (Serce i 

Światło Chrystusa), prowadzącej życie modlitwy, skupionej wokół 

Najświętszego Sakramentu, posługującej na całym świecie, głosząc 

Słowo. 

Misją Damiana Stayne’a, w odpowiedzi na wezwanie Kościoła do 

nowej ewangelizacji, jest pomagać katolikom na całym świecie, 

rozbudzając ich przez Moc Ducha Świętego i Jego dary. Istotne w 

posłudze Damiana jest to, że nie przedstawia siebie jako 

uzdrowiciela, ale pomaga zwykłym Katolikom uświadomić sobie 

istnienie charyzmatów Ducha Świętego i nauczyć się ich używania. 

W programie sesji znalazły się między innymi: Eucharystia, podczas 

której homilie wygłosił ojciec Remigiusz Recław – jezuita, opiekun 

łódzkiej wspólnoty Mocni w Duchu, dwie konferencje Damiana 

Stayne`a na temat uzdrowienia, modlitwa o uzdrowienie fizyczne i 

duchowe oraz modlitwa uwielbienia prowadzona przez członków 

zespołu Mocni w Duchu. 

Takie spotkanie to prawdziwa uczta duchowa, obudzenie na nowo 

wiary w to, że Jezus jest żywy i mieszka wśród nas, o czym często 

zapominamy zanurzeni w codzienne sprawy. Na nowo słowa z 

Pisma Świętego „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w 

tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc 

wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu” (Mt 4,23) 

zakotwiczyły się w naszych sercach i przyniosły nadzieję. Spotkania 

uwielbieniowe w Łodzi przypominają nam ładowanie 

akumulatorów, aby sprzęt mógł znowu działać, czyli przekładając to 

na nasze życie – są napełnianiem się Duchem Świętym, który 

umacnia nas w naszym często trudnym życiu. 

                                        Rada Wspólnoty „Droga na Syjon” 

 
 

 

 
 

 

           POPIELEC 

 
 Wielki Post jest przygotowaniem na największą uroczystość roku 

kościelnego, ale jest również zapoczątkowaniem naszego udziału 

w misterium wielkanocnym. Okres Wielkiego Postu to okres 

wytężonej pracy duchowej i obfitego wylewu łaski Bożej.          

Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy 

wiernych popiołem. Tradycja posypywania głów popiołem na 

znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. Wówczas postanowiono, 

że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę 

Palmową z ubiegłego roku. Kapłan posypując ich głowy mówi: 

 Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię lub prochem jesteś i w 

proch się obrócisz. Rozpoczyna się okres postu. Czas ten łączy się 

z intensywniejszymi praktykami religijnym, a w domu przejawia 

się najwyraźniej w zmianach w pożywieniu. Do powszechnej 

praktyki należy rezygnacja z potraw mięsnych, a do lat pięćdzie-

siątych nawet z nabiału. Wiele kobiet pamięta zwyczaj wyparza-

nia garnków w Popielec, aby wypłukać z nich resztki tłuszczu. 

Najpopularniejsza potrawą stawał się w poście żur lub kwas z 

kapusty jadane z ziemniakami. Na obiad gotowano zupy „wo-

dziane”, czyli jarzynowe z dodatkiem kaszy, a także zupy  suszu: 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

To ważne dla nas wydarzenie miało miejsce, kiedy prezyden-

tem Rzeczypospolitej Polskiej był Lech Kaczyński, premierem 

– Jarosław Kaczyński, wojewodą świętokrzyskim - Grzegorz 

Banaś, starostą powiatu kieleckiego – Zenon Janus.                                                    

Pierwszym burmistrzem Daleszyc został wybrany przez społe-

czeństwo – Wojciech Furmanek.                                                                                                                                                   

Działo się to, kiedy papieżem był Benedykt XVI, prymasem 

Polski ks. Kardynał Józef Glemb, Ordynariuszem Diecezji 

Kieleckiej ks. bp. Kazimierz Ryczan, proboszczem parafii pod 

wezwaniem Św. Michała Archanioła w Daleszycach ks. Kano-

nik Franciszek Berak. Do tej uroczystości społeczeństwo, a 

zwłaszcza ówczesne władze : wójt Jerzy Armański, sekretarz 

Mirosława Duda i Rada Gminy z przewodniczącą Barbarą So-

del – przygotowywały się od dawna wnioskując o przywróce-

nie odebranych przez cara po 300 latach, praw miejskich. 

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – Członek Rady 

Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Mini-

strów- Przemysław Gosiewski przekazał na ręce Burmistrza 

Miasta i Gminy Daleszyce – Wojciecha Furmanka – AKT  

NADANIA  PRAW  MIEJSKICH. Symboliczne klucze do 

miasta wręczył Wojewoda Świętokrzyski – Grzegorz Banaś.  
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Z tak doniosłej okazji wydano  książkę autorstwa Dariusza Kaliny i Ro-

mana Mirowskiego, z komentarzem i ciekawymi rycinami.                             

Poniżej fragmenty z owej publikacji :                                                                               

Miasto Daleszyce, obchodzące właśnie swoje ponowne narodziny 

jako organizm miejski, staje przed poważnym wyzwaniem. Jak 

wykorzystać odzyskaną „miejskość”, jak uczynić z niej czynnik 

rozwoju i wzrostu pomyślności miasta i jego mieszkańców?   

Powstaje  zagrożenie, aby ambicje wywołane przywróceniem Dale-

szycom dawnej rangi – skądinąd uzasadnione i całkowicie zrozu-

miałe, nie stanęły w sprzeczności z ratowaniem i rewaloryzowa-

niem historycznego dorobku kulturowego, z którego w gronie miło-

śników i znawców przedmiotu Daleszyce już słyną, a sława ta po-

winna rosnąć i ulegać dalszemu  upowszechnianiu. Daleszanom 

(którzy czasem sami o sobie mówią: „daleszaki”) raczej nie trzeba 

uświadamiać jak cenny jest zasób kulturowych wartości odziedzi-

czony po przodkach. 

Uroczystą sesję Rady Miejskiej poprzedziła Msza 

Św. celebrowana przez J.E. ks .Biskupa – Kazimie-

rza Ryczana – Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.  

 
Msza Św. celebrowana przez ks. bpa Kazimierza Rycza-

na 

 
Śp. poseł Przemysław Gosiewski przekazuje Burmi-

strzowi W. Furmankowi  akt  przywrócenia  Daleszycom 

praw miejskich                                                        

(A. 
O) 

 

                                   

 

 

 

 
 

  
 

URODZINY  MIASTA 

  25 lutego 2007 roku Daleszyce przeżywa-

ły historyczną chwilę – przywrócenie utra-

conych w 1869 roku praw miejskich. Na 

mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 27 lipca 2006 r. Daleszyce odzyskały 

prawa miejskie wraz z początkiem 2007 

roku. 

 


