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SŁOWO  PROBOSZCZA 

Tak było w 2017 roku. Kolejny raz orszak Trzech Króli 

przejdzie ulicami Daleszyc.  

 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 
 
 
Kościół katolicki obchodził święto Świętej Rodziny w pierw-
szą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Kult Najświętszej Ro-
dziny szerzył się w XVII wieku jako spontaniczna reakcja na 
demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618 - 
1648), które w szczególny sposób dotknęły rodzin. Wzorem 

rodziny chrześcijań-
skiej jest Rodzina z 
Nazaretu, w której wy-
rósł i wychował się 
Jezus. W ubogim do-
mu, w zwyczajnych 
warunkach, rozwijało 
się najszczęśliwsze 
życie rodzinne, oparte 
na prawie Bożym.  
Mszy Św. Przewodni-
czył Ks. Bp  Marian 
Florczyk. 

 

       Prorocy, Jezus-jako 
ostatni prorok, mówią, piszą, 
opowiadają swoim życiem o 
Bogu Ojcu. Całe Pismo św. 
jest o Bogu Ojcu i jeśli jest 
taka potrzeba, trochę o oso-
bach proroków i o samym 
Jezusie, ale główny temat to 
Osoba Boga Ojca. Prorocy poświęcają swoje życie, 
Ozeasz swoje małżeństwo, by przedstawić jakąś ce-
chę Boga. Królowie pewnie przebyli wiele kilome-
trów, by przyjść do Betlejem. Każdy z nas jest 
ochrzczony, by mówił o Bogu innym. I tutaj najczę-
ściej szatan wiąże nam usta, język. Nie potrafimy 
pozdrowić po chrześcijańsku wchodząc do sklepu, 
autobusu, ba nawet do kościoła. Bardzo trudno przy-
chodzi wielu ludziom mówić w ogóle o Bogu. Pro-
śmy naszego Pana, by nam zdjął pęta z naszych ust, 
by rozwiązał nasz język i dał odwagę ducha, byśmy 
mogli wypełniać swoje posłannictwo głoszenia 
Ewangelii, głoszenia Boga Ojca. 

                                        Ks. Tadeusz  Cudzik 

    Szopka Bożonarodzeniowa w naszym kościele cieszy się   

zainteresowaniem dorosłych i dzieci. 



            WIEŚCI  Z  PARAFII 

Odeszli do Domu Ojca; 

 

Przyjęliśmy do naszej wspólnoty 

rzymskokatolickiej : 

1. Hannę, córkę Huberta Piotrowskiego i Patrycji Wosiń-
skiej z Brzechowa – 25.XII 

2. Marcela, syna Przemysława Wojtaś i Anny Aksan z 
Holandii – 26.XII 

Brajana, syna Dariusza Kula i Eweliny Brzozowskiej z 
Londynu – 29.XII 

Księża byli zaskoczeni wysoką frekwencją parafian 
w czasie rekolekcji adwentowych. Rekolekcjoni-
ście ofiarowaliśmy 4457,00 zł. 

 
Ofiary zebrane do puszek na pomoc Kościołowi na 

Wschodzie wyniosły 1034,23 zł. 
 
 
Nasi ministranci zostali wicemistrzami Diecezji Kielec-

kiej. Podziękowania i medale ze strony parafii w 
marcu, puchar oraz medale od Księdza Biskupa 
odbierzemy podczas Dnia Ministranta w Kielcach. 

 
Wieczór kolęd planujemy na dzień 28 stycznia, godz. 

15.00.  
 
Od 2 stycznia rozpoczynają się wizyty duszpaster-

skie –kolęda, określona  prawem kanonicznym : 
         „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, pro-

boszcz powinien starać się poznawać wiernych powie-
rzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, 
uczestnicząc w troskach wiernych, „  

 
Podsumowanie statystyczne za 2017 r: 
Sakrament chrztu – 64 
Sakrament małżeństwa – 34 
Sakrament bierzmowania – 59 
I Komunia św. – 100 
Nawiedzenie chorych – ok. 250 
Pogrzeby – 69, z innej parafii – 11, bez sakramentów 

św. – 17 osób 
Rozdanych komunii św. – ok. 100000 
Kasa – wydanych – 585 603,75, jest w tej chwili: ok. 

60 000,00 

SPRAWOZDANIE  PROBOSZCZA 

Najważniejsze prace  wykonane  w ubiegłym roku                                                                                                    
Renowacja nastawy ołtarza głównego wraz z taberna-
kulum i obrazami                                                                                  
Dokończenie pokrycia dachowego na kapliczce cmen-
tarnej.                                                                                                 
Wentylacja kościoła (jeszcze brak ocieplenia rur na 
nawie północnej)                                                                                          
Kolejne elementy oświetlenia prezbiterium i kościoła-
Malowanie  ścian przy ołtarzu                                                              
Nowa podłoga chóru 

Plany w bieżącym roku 2018 

Renowacja ołtarza św. Franciszka i Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

Media w kościele: telefon, Internet, tv  

Wyrównanie placu po byłej organistówce i rozszerze-
nie muru kościelnego, co dałoby możliwość budowy 
ołtarza polowego i wydaje się, że dużą przestrzeń 
przed kościołem. 

Otynkowanie kapliczki na cmentarzu.  (z zewnątrz)
Termomodernizacja kościoła (jeśli otrzymamy fundu-
sze), jeśli nie to własnymi środkami.                                    
Budowa ołtarza do sprawowania Eucharystii, ambon-
ki.                                                                                         
Gabloty na wota.                                                                  
Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła z Garga-
no.                                                                                         
Wprowadzenie Nowenny do Św. Michała Archanioła-
Przygotowanie dokumentacji do Koronacji Obrazu 
Matki Bożej 

Wydawany jest regularnie ‘Zwiastun” dzięki pracy             
p. Ani Oszczepalskiej                                                                
Dziękuję p. Monice Szostak za prowadzenie Porad-
nictwa małżeńskiego                                                                
Dziękuję p. Grażynie Samburskiej za przygotowywa-
nie wystrojów świątecznych i okresowych kościoła. 

Uwagi: 

cmentarz: niektórych bulwersują opłaty. Dla naszych 
parafian opłaty pozostają bez zmian, natomiast pod-
niosłem opłaty dla nie parafian do 1500,00 i dotyczy 
to wszystkich spoza parafii oraz wiernych z parafii 
Kaczyn. Przepraszam wszystkich, którzy spotkali się 
z niewłaściwym zachowaniem na cmentarzu.   Nadal 
proszę wszystkich, by nie przechodzili przed ołtarzem 
we Wszystkich Świętych.  

Jehowcy – musieli mieć dobre rozeznanie co postawy 
naszych parafian, że postawili sobie dom modlitwy na 
terenie parafii. Pewnie duża liczba parafian naszych 
im sprzyja. Jakaś grupa oficjalnie należy do tej sekty.  
Oni też tworzą często bardzo złą opinię o naszej para-
fii. Proszę zwrócić uwagę z kim rozmawiacie o ko-
ściele. Jestem przekonany, że na swój sposób jątrzą               
i wzbudzają niepokój. 

                               Ks. T. Cudzik  proboszcz parafii 

Maria Wójcik z Niw ur. 1959 zm. 17 grudnia 

Włodzimierz (Kazimierz) Zwierzyński z ul. Mickiewicza 

ur. 1946 zm. 20.XII 

Barbara Witka ze Słopca Rządowego ur. 1930 zm. 21. XII 

Jerzy Pieron z Kranowa ur. 1951 zm. 29.XII 



Często słyszymy w naszym kościele o Margaretkach. Nie 

wszyscy wiedzą z czym to jest związane. Otóż w naszej spo-

łeczności parafialnej przed laty zawiązała się grupa modli-

tewna MARGARETKI.   Grupa powstała w 2007r , odpo-

wiadając na gorące wezwanie Matki Boskiej, by objąć mo-

dlitwą Jej Drogie Dzieci – Kapłanów. „Margaretkę” tworzy 

7 osób, w ten sposób każdego dnia ktoś modli się za kapłana 

wokół którego powstaje grupa modlitewna. Nazwa pochodzi 

od imienia dziewczyny, która swoją chorobę przyjęła jako 

powołanie, tak jak dla innych jest to małżeństwo, kapłań-

stwo lub życie zakonne. W wieku 13 lat, (VIII 1951r.) zara-

ziła się chorobą Heine-Medina. Aż do śmierci, (zmarła w 

Wielki Piątek w wieku 40 lat), była całkowicie sparaliżowa-

na, mogła poruszać tylko głową.  Louise Ward, która znała 

osobiście Margaret O'Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, 

Quebec, Kanada założyła Ruch Margaretek, którego inspira-

cją było życie i modlitwa Maragret, i dlatego nazwała go jej 

imieniem.     Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał 

się więc mały biały kwiatek, który oznacza poświęcenie, 

prostotę i jedność.  Jest to kwiatek o siedmiu płatkach sym-

bolizujących siedem dni tygodnia.   

W centrum kwiatu wpisuje się imię   

i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu 

listkach kwiatowych imiona i nazwi-

ska siedmiu osób (lub nazwiska ro-

dzin), które składają Bogu przyrze-

czenie modlitwy – każda osoba (lub 

rodzina) w jednym określonym dniu 

tygodnia za konkretnego kapłana. 

Modlitewna Margaretka może trwać 

miesiąc, kwartał, rok lub dożywot-

nio. Wszystko zależy od grupy modlących się osób. 

 W Parafii  grupę modlitewną tworzy ok. 80 osób. Swoją 

modlitwą obejmują 26 kapłanów związanych z tą parafią,- 

tych którzy wypełniają duszpasterską przysługę obecnie, 

którzy wypełniali ją wcześniej, a także kapłanów pochodzą-

cych z parafii oraz alumnów – Mateusza i Dominika. 

                                                                                 (A.O) 

MARGARETKI –grupa modlitewna PATRZ  I  PODZIWIAJ …. 
ołtarz  główny  odnowiony w całości 

Tabernakulum 

 

                                                                     

                                                                         Foto : T. Kłosowicz 



PŁYŃ  KOLĘDO……. 

Czas Bożego Narodzenia to radość z przyjścia Zba-
wiciela wyrażana również poprzez śpiew. Z tej racji 
w różnych miejscach organizowane są spotkania ko-
lędowe. 
16 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 
Daleszycach odbył się przedświąteczny koncert dla 
mieszkańców gminy. Przed zebraną publicznością wy-
stąpił między innymi znany i lubiany Zespół Bąbelki, a 
także daleszyccy artyści. Zespół Bąbelki tworzą osoby 
niepełnosprawne mieszkające na co dzień w Domu Po-
mocy Społecznej w Gnojnie.  
Zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. 
  Wystąpiły także: Zespół Dalmarianki, i Chór Miejski z 
Daleszyc. 

Kolejny koncert : 
Bożonarodzeniowy Koncert kolęd „Tobie Mały      
Panie” w wykonaniu Zespołu Uratowani i przyjaciele  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panie Boże, dziękuję Ci za to że spotykam na swojej 
drodze tak wspaniałych ludzi z którymi mogę dzielić 
swoją pasję. Dziękuję ks. Marcin Rej, Łukaszowi Gór-
skiemu oraz Tomasz Kłosowicz za to jaką tworzycie 
zgraną paczkę. To dzięki Wam ten koncert zaistniał. 
Dziękuję moim chórzystom: Chórowi Uratowani z Dale-
szyc, Chórowi Kameralnemu Quodlibet ze Wzdołu oraz 
solistom za ogrom pracy i determinację. Twórzmy to 
dzieło w dalszym ciągu-  to słowa  Szczepana  Króli-
kowskiego– dyrygenta koncertu. 
 
Czekamy  na  kolejne  koncerty ! 
 
 
                                                     Foto: T. KŁOSOWICZ 

WYKONAWCY  I  ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

 

Kolejny koncert  28 stycznia  2018 ! 

 



ODNOWIENIE  PRZYRZECZEŃ 

             MAŁŻEŃSKICH 

W Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
na wszystkich Mszach Świętych małżeństwa naszej 
parafii odnowiły swoje ślubowanie, które niegdyś 
składali przed Bogiem i Kościołem. Po wysłuchaniu 
homilii księża  błogosławili  pary małżeńskie. W 
czasie uroczystej Mszy Św.—Sumy—  małżeństwa 
błogosławił Ks. Bp  Marian Florczyk. 

          TAJEMNICZY  DAR 

  Świt w Betlejem. Ostatni pielgrzym odszedł, a gwiaz-

da, która wskazywała drogę Trzem Królom, znikła. 

Najświętsza Maryja Panna spoglądała z czułością na 

śpiące Dzieciątko. 

Nagle stare drzwi stajenki powoli otworzyły się ze 

skrzypieniem. Wydawało się, że uchylił je raczej po-

dmuch wiatru, a nie czyjaś ręka. Na progu ukazała się 

stara kobieta w łachmanach, z twarzą zasłoniętą przez 

wielki, czarny płaszcz. 

Maryja wzdrygnęła się, jakby ujrzała jakąś złą wiedź-

mę. Jezus spał nadal. Osiołek i wół skubały siano ze 

stojącego przed nimi żłobu i nie spojrzały nawet na 

przybyłą. 

Maryja przypatrywała się jej. Każdy krok nieznajomej 

wydawał się trwać wieki. Staruszka zbliżała się do 

żłóbka, wreszcie do niego dotarła. Dzieciątko Jezus 

otworzyło nagle oczy i Maryja zdziwiła się, gdy w 

oczach Dziecka i kobiety ujrzała to samo światło na-

dziei. Staruszka pochyliła się nad Dzieciątkiem. Maryja 

wstrzymała oddech. Przybyła poszperała, szukając cze-

goś w swych łachmanach. Wydawało się, że potrzebuje 

całych wieków, by to znaleźć. Maryja nadal spoglądała 

na nią z niepokojem. Wreszcie, po bardzo długim cza-

sie, staruszka wyciągnęła przedmiot, który pozostał jed-

nak ukryty w jej dłoni, i dała Dzieciątku. 

Po wszystkich podarunkach pasterzy i Trzech Króli, 

czym mógł być ten tajemniczy dar? Maryja widziała 

jedynie plecy staruszki pochylonej nad prowizoryczną 

kołyską Jezusa. Potem staruszka wyprostowała się, jak-

by uwolniona od ogromnego ciężaru, który ją przygnia-

tał do ziemi. Ramiona uniosły się, głowa wyprostowała 

i dotykała prawie sklepienia, jej oblicze w cudowny 

sposób odmłodniało, a włosy stały się miękkie i lśniące 

niczym jedwab. Gdy oddaliła się od żłóbka, aby znik-

nąć w ciemności, z której wyszła, Maryja mogła wresz-

cie zobaczyć tajemniczy dar. W rączkach Jezusa poły-

skiwało czerwone jabłko. Tą kobietą była Ewa - pierw-

sza kobieta, matka żyjących - która oddała Mesjaszowi 

owoc pierwszego grzechu. Teraz, z Jezusem, narodziło 

się nowe Stworzenie. 

I wszystko mogło rozpocząć się na nowo. 

 

 

 

 

 



   Okres  Adwentu i Bożego Narodzenia sprawia, że 

myśli znacznej rzeszy wierzących kierują się ku Matce 

Bożej, myśli naszych parafian ku cudownemu obrazo-

wi umieszczonemu w ołtarzu głównym. Spójrzmy na 

ten obraz i próbujmy odczytać jego przesłanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszej połowie XIX w. na terenie  diecezji kie-

leckiej znajdowało się piętnaście wizerunków Matki 

Bożej słynących łaskami. Zachowana dokumentacja 

archiwalna dowodzi, że cieszyły się one szczególną 

czcią. Z tej też racji należy je zaliczyć do sanktuariów 

maryjnych. W dwóch miejscowościach Wiślicy i 

Piotrkowicach przedmiotem kultu są figury Matki Bo-

żej. Wiślicka figura, zwana Madonną Łokietkową, 

cieszy się kultem od XIV w., zaś gotycka figura Matki 

Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach stała się przed-

miotem szczególnej czci w XVII w. W pozostałych 

sanktuariach znajdują się obrazy maryjne. Osiem ob-

razów przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na le-

wym ręku; reprezentują one typ ikonograficzny Hode-

getrii. Obrazy te znajdują się w Bolminie, Dzierzgo-

wie, Kielcach, Pińczowie (Mirów), Olesznie, Smar-

dzowicach, Stradowie i Zielenicach. W trzech sank-

tuariach: w Daleszycach, Książu Wielkim i Szczawo-

ryżu obrazy należą do typu ikonograficznego Eleusa, 

ponieważ przedstawiają Matkę Bożą z Dzieciątkiem 

na prawym ręku i wyrażają naturalną miłość matki i 

dziecka. Ta Ikona ukazuje Boże macierzyństwo Marii. 

Twarz Jej wydaje się być pokryta smutkiem, delikat-

nym smutkiem. Matka wydaje się przeczuwać to, co 

czeka Syna, i dlatego przytula go mocno do swego 

serca.  

 Syn trzyma Ją za szyję w geście miłości nie do opi-
sania. ”Nasza” ikona przypomina  Matkę Boską Wło-
dzimierską znaną z wielu cudów na ziemiach 
wschodnich. Na Rusi powstawały liczne  jej  powtó-
rzenia, specjaliści doliczyli się ok. 230 wizerunków 
Matki Bożej typu „Eleusa”. „Eleusa” z greckiego 
znaczy „miłosierdzie”- „pełna miłosierdzia”. Tego 
typu ikony były popularne w Bizancjum od IX - X w. 
Matka Boża przedstawiona jest „do pasa”, głowa po-
chylona lekko ku Synowi. Na głowie Matki mafo-
rion, ( szal) spływający na ramiona. Na szalu gwiazd-
ki symbolizujące dziewictwo. 
Wizerunek typu „Eleusa” wyraża swoją treścią cier-
piętniczy aspekt macierzyństwa. Zamyślone oblicze 
nie spogląda na widza obserwującego ikonę, ale w 
bezkresne  tajemnice Bożych dróg, Syn natomiast 
wpatrzony jest w Matkę. Ważnym elementem tego 
typu ikon są bose  stopy Zbawiciela—symbol Jego 
fizycznej realności– chodził po ziemi pomiędzy ludź-
mi. Przytulone Dziecko stara się pocieszać Matkę :    
„Nie płacz po mnie Matko „… 
 
Zwykle na obrazach , jeśli Święci trzymają kwiat—
jest nim lilia, róża…. Na „naszym” obrazie Matka 
Boża w lewej dłoni trzyma kwiat czerwonej marga-
retki symbolizującej w tradycji chrześcijańskiej  cier-
pienie i śmierć Chrystusa oraz innych męczenników. 
W potocznej mowie kwiatów  znaczy—jesteś naj-
piękniejsza. 
.Wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Daleszyckiej 
zaznaczył w specjalnym piśmie ks. Antoni Kozicki. 
O cudach i wysłuchanych w tym miejscu prośbach, 
otrzymywanych łaskach musiało być głośno, skoro 
biskup krakowski wydał dekret 5 lipca 1782 roku, w 
którym uznał, że obraz Matki Bożej Daleszyckiej jest 
wizerunkiem słynącym łaskami. „Nie możemy po-
wstrzymać pióra od wyznania najpowinniejszego 
Przenajdostoniejszej Maryi Matce Zbawiciela i 
świata w tym kościele łaskami słynącej, uszanowa-
nia. Przeto rozpatrzywszy się w przeszło stu wo-
tach, także w zawieszonych za łaski odebrane zna-
kach, nadto słysząc w okolicy głosu ludu uwielbia-
jące najlitościwszą daleszycką Maryę, obraz ten 
mocą sobie pozwoloną pro Gratiosa imagine de-
klaramus”. Dziś nie ma w kościele aż tyle wotów. 
Źródła archiwalne świadczą, że przy sanktuariach 
diecezji kieleckiej w pierwszej połowie XIX w. znaj-
dowało się łącznie ponad 400 maryjnych wotów. Ich 
liczba przy poszczególnych obrazach była zróżnico-
wana. Osobliwy rodzaj wotów stanowiły sukienki, 
które przymocowywano do desek bądź płócien. Były 
one srebrne, posrebrzane, pozłacane, a czasem meta-
lowe. Sukienki osłaniały praktycznie cały wizerunek 
Matki Bożej z Dzieciątkiem, pozostawiając widoczne 
tylko dłonie, stopy, twarze. Fundowano je staraniem 
księdza, parafian, z dobrowolnych składek lub za 
pieniądze konkretnego fundatora. . 
 
                                                  ( A.O) 

    SPOJRZENIE  NA  CUDOWNY  OBRAZ  W  NASZYM  KOŚCIELE 



Ministranci Naszej Parafii zostali wicemistrzami 
Diecezji Kieleckiej w piłce nożnej halowej w kate-
gorii Super Seniorów. Tym samym diecezjalne pu-
chary po 7 latach, wróciły do Daleszyc. W wyrówna-
nym meczu finałowym rozgrywanym w Sędziszo-
wie, nasza drużyna nieznacznie uległa gospodarzom 
5:3 (Sędziszów, św. Brat Albert). Za pomoc w budo-
waniu drużyny dziękujemy trenerowi, panu Arkadiu-
szowi Janaszkowi, rodzicom ministrantów, państwu 
Zychowicz-głównym sponsorom drużyny, klubowi 
Spartakus Daleszyce, MGOK-u Daleszyce na czele z 
panem Dyrektorem Norbertem Wojciechowskim 
oraz Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach. 
Jesienne mecze Ministrantów w kategorii Super-
Seniorów 
Par. św. Józefa Robotnika Kielce 2:8 Par. Daleszyce 
(towarzyski) 
Par. Daleszyce 13:6 Spartakus Daleszyce {17-18lat} 
(towarzyski) 
Runda Finałowa Mistrzostw Diecezji: 
Par. Daleszyce 4:1 Par. św. Jadwigi Kielce 
Par. św. Brata Alberta Sędziszów 5:3 Par. Daleszyce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzieci i Młodzież z parafii Daleszyce, Cisów i 
Szczecno uczestniczyły w dniach 27-29 grudnia w 
pielgrzymce śladami św. Jana Pawła II, w ramach 
podziękowania za ich pomoc w przeżywanej w paź-
dzierniku II Dekanalnej Nocy Świętych. Dzieci od-
wiedziły Wadowice, Zakopane, Ludźmierz i Kacwin, 
nie zabrakło również aktywności sportowych, takich 
jak łyżwy, czy Aqua-Park. W wyjeździe uczestniczy-
ła 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 13-
17 lat.          
 
                                         Ks . Dominik  Terczyński 
 
 
 
 
 

MINISTRANCI  DONOSZĄ….. 

 

  UWAGA !!!!! 

Oszuści i złodzieje znajdują coraz to nowsze spo-

soby na kradzieże. Tym razem zastawiają sidła 
na użytkowników telefonów komórkowych. 

Ostrzegamy przed tym, aby nie oddzwaniać na 

numery zaczynające się od +243 oraz +225. 

Są to najczęściej numery pochodzące z Republi-

ki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej. 

Naciągacze zazwyczaj dzwonią do losowo wy-

branych osób, ale tylko przez ułamek sekundy, 
tak, by adresat połączenia nie zdążył odebrać, a 

później oddzwonił. Kiedy już to zrobi z jego 

konta znika duża suma pieniędzy. 

WIEDZIEĆ  WARTO…. 

 

Pierwsze wrotki wykonał bel-
gijski konstruktor w 1760 roku. 

   Donosiła „Gazeta Lwowska,” 14 czerwiec 1878 rok...  



„Jak przebaczać?  
                                                           
Droga poprzez 12 etapów przebaczenia” 
- na podstawie książki ojca Jean Monbourquete OMI 

Przebaczenie nabiera szczególnej aktualności. Wzra-
sta zainteresowanie nim jako ważnym czynnikiem 
zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Za-
interesowanie bierze się stąd, że powoli zaczynamy 
odstępować od magicznej koncepcji przebaczenia na 
zawołanie. Zamiast widzieć w nim jedynie wysiłek 
woli, zaczęto zdawać sobie sprawę, że nie wystarczy 
chcieć przebaczyć. Przebaczenie jest bardzo skompli-
kowanym procesem. Jednak jak czytamy w Piśmie 
Świętym jest ono konieczne. Takie polecenie wydaje 
nam sam Pan Jezus: „Wtedy Piotr zbliżył się do Nie-
go i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli 
mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem 
razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż sie-
dem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.” [Mt 
21-22] Przebaczać mamy zawsze. To nasz obowią-
zek.  Przebaczenie to przede wszystkim łaska od Pa-
na, o którą powinniśmy nieustannie prosić. 
 Przez kolejnych 12 miesięcy będziemy publikować 
jeden etap przebaczenia. Jeśli ktoś ma w sercu pra-
gnienie, aby przebaczyć swemu winowajcy a mimo 
wszystko nie potrafi uczynić takiego kroku, zaprasza-
my do przejścia przez 12 etapów przebaczenia. 
Ważna informacja: kolejny krok do przebaczenia mo-
żesz wykonać tylko wtedy, kiedy uporasz się z po-
przednim etapem, nad którym aktualnie pracujesz. 
Nawet jeśli wydaje ci się, że przepracowałeś w sobie 
dany etap, a okaże się, że na kolejnym się buntujesz, 
wróć do poprzedniego etapu. 
STYCZEŃ - Pierwszy etap 
Nie mścić się i nie pozwolić siebie obrażać 
 Postanawiasz, że nie będziesz się mścić, że wszystko 
powierzysz Panu Bogu. Przebaczenie nie rozpocznie 
się, dopóki będziesz chciał zaspokoić swą żądzę od-
wetu. Kiedy układasz w swoich myślach, w jaki spo-
sób zmienisz się w stosunku do swego winowajcy, to 
znaczy, że planujesz zemstę. Musisz na tym etapie 
wyrzec się tego. Kiedy ktoś nas zrani, pojawia się w 
nas uczucie złości, gniewu i pierwsza reakcja na znie-
wagę, to chęć zemsty. Zemsta przynosi tylko na krót-
ko ulgę w żalu, ale go nie zatrzyma. Podsyca uraz, 
wrogość i gniew, wszystkie uczucia wywołujące 
stres. A stres przyczynia się do wielu chorób. Często 
chęć zemsty prowadzi do nienawiści. Natomiast nie-
nawiść niszczy tak naprawdę tylko nas. Nienawidzi-
my. I tę truciznę, którą pragniemy wstrzyknąć nasze-
mu wrogowi, tak naprawdę powoli sączymy my sa-
mi. Ta trucizna zabija nas krok po kroku , z czego 
sobie nie zdajemy sprawy, a naszego wroga pozosta-
wia bez skazy.  

Kolejnym posunięciem, jest postanowienie: nie pozwo-
lić siebie obrażać. To bardzo trudny etap do przejścia. 
Czasem całe nasze życie może zostać wywrócone do 
góry nogami, ponieważ powstaje w nas pytanie – czy 
tak się da, czy Bóg tego chce, jak to w ogóle zrobić? 
Musisz zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście chcesz 
zmienić swoje życie, czy rzeczywiście jesteś gotowy na 
wszystko, byle tylko uwolnić się od winowajcy, gnie-
wu, złości, nienawiści. By położyć kres krzywdzeniu, 
należy często odwołać się do wymiaru sprawiedliwości, 
nie z chęci zemsty, ale po to, by przerwać strach i nie-
sprawiedliwość, i ewentualnie po to, by spowodować 
leczenie sprawcy (np. z uzależnień). Zdarza się tak, kie-
dy na przykład małżonek maltretuje swojego współmał-
żonka, znęca się nad nim fizycznie lub psychicznie, 
poniża, obraża. Dobrze jest znaleźć sobie spowiednika 
lub kierownika duchowego, który mądrze nas poprowa-
dzi w podjęciu konkretnej decyzji. 
Łatwiej będzie się podjąć przebaczenia, jeśli najpierw 
znajdzie się odwagę, by położyć kres złu, jakie wyrzą-
dza mi krzywdziciel. Jan Paweł II przebaczył swojemu 
zamachowcy Ali Agcy, lecz nigdy nie prosił, by ten 
uniknął wymiaru sprawiedliwości.                                          
Zapraszamy w lutym do zmierzenia się z kolejnym kro-
kiem na drodze naszego uzdrowienia. 
Pomódlmy się: Panie Jezu, daj mi proszę łaskę przeba-
czenia. Może nie potrafię przebaczyć, może nawet nie 
chcę przebaczyć, ponieważ moja małość i pycha mi na 
to nie pozwalają. Ale Ty Panie jesteś Bogiem rzeczy 
niemożliwych. Pragnę przejść przez te 12 kroków prze-
baczenia, ale wiem, że bez Twojej pomocy mi się to nie 
uda. Dlatego proszę Cię, dotykaj mojego serca i je prze-
mieniaj. Naucz mnie otwierać się na drugiego człowie-
ka i kochać go według Twojego polecenia: „Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują.” [Mt 5,44] Amen.                                                   
Rada Wspólnoty Droga na Syjon 
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W chwilach zwątpienia i samotności nie jesteśmy sami, Pan 
Bóg jest przy nas. Wystarczy, że Go wezwiemy, poprosimy o 
pomoc. Przyjdzie jak przyjaciel, jak dobry Ojciec i zatrosz-
czy się o nas, o swoje dzieci. Możemy też poprosić o pomoc 
Bożą dla tych, którzy przeżywają trudności. Warto wstawiać 
się w modlitwie za innych. Ja często to robię, kiedy ktoś z 
bliskich lub znajomych znajduje się w potrzebie. Modlitwa 
wstawiennicza ma dużą moc. Czuję, że Pan Bóg wysłuchuje, 
kiedy proszę o innych. Matka Boża przedstawia Mu te błaga-
nia. Trzeba zawsze mieć nadzieję w Bogu. Dziękuję Ci za 35 
lat mojego życia. Proszę Cię o błogosławieństwo na każdy 
kolejny dzień. To były trudne lata, ale wypełnione Twoją 
obecnością i pomocą, a także życzliwością ludzi, którzy mnie 
pocieszają, podnoszą na duchu. Dziękuję za Sakrament 
Chrztu, który przyjąłem w szpitalu i Bierzmowania z rąk 
księdza biskupa Mariana Florczyka. Za każde Twoje przyj-
ście w Komunii Świętej. Za moją mamę, jej wytrwałość i 
opiekę, i za miłość, którą mnie otacza.                                                    
W tym wszystkim uwielbiam Cię Panie.                                                                                   
Przyjaciel Boga i ludzi – Dominik. 


