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Był 23 czerwca Roku Pańskiego. Wróciłem ze świadectwem 

ze Szkoły. Rodzice pracowali przy zbieraniu siana. Biegłem 

z wielką radością, że oto otrzymałem promocję do następnej 

klasy, ale na rodzicach nie zrobiło to większego wzruszenia. 

Uśmiechnęli się i to wszystko. Moje osiągnięcie nie było 

przecież czymś wielkim dla nich, dorosłych. Nauczyciele 

świadomie wprowadzali nastrój niepewności: zdasz - nie 

zdasz. Wszystko to była gra, ale nie tylko, w jakimś stopniu 

przecież mobilizowała do pracy. Wszak brak promocji był 

czymś bardzo realnym. Dziś problem promocji do następnej 

klasy to bardziej problem nauczycieli niż uczniów. Bardzo 

łatwo znaleźć ludzi z wyższym wykształceniem, którzy nie 

umieją czytać. Rodzice robią wszystko, by dziecko nie tru-

dziło się zbytnio nauką. Szkoła robi wszystko, by mieć z 

głowy problem dziecka z kiepską wiedzą. Rosną pokolenia 

ludzi, których wykształcenie jest prowizoryczne. Patrząc na 

naszą szkołę: podstawową, średnią, wyższą trudno oprzeć się 

wrażeniu, że komuś bardzo zależy na tym, byśmy byli naro-

dem "kiepskich", niedouczonych ludzi. Trudno zrozumieć 

rodziców, którzy walczą z nauczycielami, by ich dzieci nie 

zdobyły wykształcenia. Rosną pokolenia nałogowych graczy 

komputerowych, które nie mają pojęcia o realnym życiu. 

Chroni się dzieci przed wiedzą, nauką a nie chroni się przed 

deprawacją, zniszczeniem moralnym, grzechem. Pomyślmy 

o tym, zanim ucieszymy się ze świadectwa syna czy córki. 

Wielu rodziców przecież zupełnie nie zna swoich dzieci, 

które często są bardziej "problemem" niż kochanym dziec-

kiem.                                                    Ks. Tadeusz  Cudzik 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

      

        Święto to ma w naszym kraju już ponad pół-

wieczną tradycję. Pierwszy raz świętowaliśmy je w 

1965 r. Mimo, że Dzień Ojca nie jest tak popularny 

jak Dzień Matki, warto pamiętać o złożeniu życzeń 

 

 
 

 

 

        
 
 

 

 

Kącik jubilata                              

 

 

 

                         Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje 

początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, 

która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r W Pol-

sce święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca począwszy od 

1952 r. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 

100 państwach świata. Najlepszym prezentem dla każde-

go dziecka jest przede wszystkim miłość, troska i zainte-

resowanie ze strony jego rodziców.  

           

 

SŁOWO  
PROBOSZCZA 

Wszystkim dzieciom z okazji 

ich święta dużo zdrowia, 

szczęścia, spełnienia marzeń, 

sukcesów w szkole, rozwoju 

swoich pasji i talentów, bez-

troskiej zabawy i dużo 

uśmiechów. 

W maju życzenia urodzinowe przyjmowali:                             
IRENA WÓJCIK (95 lat), STANISŁAWA STRZĄBAŁA (92  lata)               

TADEUSZ STACHURSKI (94 lata), HENRYK KOZUB (91 lat) 

W czerwcu  jubileusz obchodzi                                         

MARIANNA KOWALSKA ur, 1926 r. 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, ZDROWIA, SPOKOJU 

WIELU BOŻYCH ŁASK. 

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęliśmy do naszego Kościoła: 

1. Marcel, syn Łukasza i Wiolety Ogrodnik z Brzechowa - 

29 kwietnia                                                                                     

2. Julia, córka Leszka i Beaty Stąpór z Brzechowa - 30 

kwietnia                                                                                

3. Natan, syn Rafała i Agnieszki Pochopień z Kranowa - 13 

maja                                                                                   

Związek małżeński zawarli: 

Emil Krzysiek z Daleszyc i Agnieszka Antecka  z Wójto-

stwa – 29 kwietnia                                                                      

Mariusz Świąder z Kielc i Judyta Kwaśniewska  z Dale-

szyc – 29 kwietnia                                                             

Kamil Nowakowski z Kielc i Ewa Mochocka  z Niw – 6 

maja                                                                                         

Wiktor Frąk z Wójtostwa i Ewelina Sojda z Kaliny Górec-

kiej – 6 maja                                                                                

Tomasz Kraiński z Daleszyc i Agnieszka Szumska z Brze-

chowa – 27 maja 

Odeszli do Domu Ojca:                                                                     

Marian Borek z Daleszyc ur. 1959 zm. 26 kwietnia                 

Tadeusz Natkowski – Mikłaszewicz z Kranowa ur. 1959 

zm. 4 maja                                                                               

Marian Mazurczak z Brzechowa ur. 1953 zm. 12 maja            

Marianna Krzysiek z Brzechowa ur. 1948 zm. 12 maja 

Zbigniew Witkowski z Daleszyc ur. 1964 zm. 16 maja      

Eugeniusz Urbański z Daleszyc ur. 1951 zm. 17 maja             

Danuta Baran z Brzechowa ur. 1955 zm. 20 maja               

Czesław Sitek z Brzechowa ur. 1964 zm. 20 maja             

Kazimierz Krzywicki z Daleszyc ur. 1961 zm. 28 maja 

Władysława Oszczepalska z Daleszyc ur.1936 zm.29 maja 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzięki ofiarności parafian odnawiany jest ołtarz główny w naszym kościele. Podczas prac renowacyjnych odkryto, że 

ołtarz został pomalowany farbą, która zakryła pierwotny wygląd. Cała struktura ołtarza została wielokrotnie przema-

lowana kryjącymi powłokami olejnymi, które w sposób istotny zniekształciły pierwotny wygląd ołtarza. Wtórne war-

stwy chronologiczne zostaną usunięte do warstwy pierwotnej. Usuwane są przemalowania, złocenia, wadliwie wyko-

nane kity, wstawki. W rzeźbach, pod warstwą farby ukrywają się kolorowe malunki, jakie pierwotnie miały ozdoby. 

Zostaną one odsłonięte do swej pierwotnej postaci i umieszczone na nowo w ołtarzu. Podziwiać należy misterną pracę 

konserwatorów. Potrwa to jeszcze kilka miesięcy. Musimy być świadomi, że renowacja jest kosztowna i od całej na-

szej wspólnoty zależy, czy sprostamy temu finansowemu wyzwaniu. Dzięki zabiegom konserwatorskim przywróco-

ny zostanie pierwotny majestat i piękno ołtarza, a równocześnie będzie on wzmocniony i zabezpieczony. 

           

                                                      

WIEŚCI  Z  DEKANATU 

 

WIEŚCI  Z  DEKANATU 

 PARAFIA  W  HUCIE  NOWEJ (g. Bieliny) to kolejna 

parafia należąca do dekanatu daleszyckiego. 

                          
Parafię tworzy kilka wiosek, a każda z nich ma w swej 

nazwie słowo „huta”: Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta 

Konary, Huta Stara. Nazwy wiążą się z tutejszą tradycją 

hutniczą, wydobywania rud stali czy wytopu szkła. Przy 

kaplicy dojazdowej zbudowanej z inicjatywy ks. Jana 

Tusienia w II poł. lat 90-tych XX w., bp Kazimierz 

Ryczan erygował w 1998 r. parafię pw. Matki Bożej 

Fatimskiej, wydzieloną z parafii Bieliny. To właśnie w 

Hucie Nowej, leżącej na granicy z diecezją sandomier-

ską, miało miejsce przekazanie figury Matki Bożej Fa-

timskiej do diecezji kieleckiej – stąd wezwanie nowej 

parafii. Kaplica była tymczasowa, zdecydowano o bu-

dowie kościoła. Budowany kościół jest przewidziany na 

ponad 500 m kw., będzie m.in. posiadał boczną kaplicę 

ku czci patronki parafii Matki Bożej Fatimskiej. Niemal 

nigdzie, poza kościołem w Hucie Nowej, nie usłyszymy 

już Godzinek o Męce Pańskiej, które tutaj są śpiewane 

w każdą niedzielę o godz. 7.30.  W parafii mieszka i 

tworzy sędziwa poetka ludowa, Czesława Raczyńska, 

pisząca oryginalną gwarą świętokrzyską, mająca na 

swym koncie tomiki wierszy. Inspirują ją doznania 

religijne i piękno okolicznej przyrody. Poetka pozostaje 

wierną propagatorką Św. Krzyża, w cieniu  którego 

spędziła swoje życie.    Proboszcz: ks. Andrzej Dudzic 

 

 

 

 RENOWACJA  OŁTARZA 

WIEŚCI Z  PARAFII 

 



 
 

 
 

 

Analizując piramidę wieku mieszkańców Daleszyc z 2014 opublikowaną przez GUS 

zwróciłam uwagę na to, że w przedziale „85 +” znaczną przewagę stanowią kobiety, 

to samo  dotyczy mieszkańców gminy. Z analizy danych zebranych w ostatnim czasie 

wynika, że kobiety w naszej parafii są długowieczne: w przedziale 97, 96, 95, 94 lat 

żyje 10 osób; 9 kobiet i tylko 1 mężczyzna.                                                              

Najstarszą parafianką jest Feliksa Tarłowska – (1920), Marianna Kułaga-(1921), 

Irena Wójcik-(1922), Genowefa Golmento –(1922), Bronisława Kamińska –

(1922), Janina Łukawska (1922), Aleksandra Góźdź- (1923), Kazimiera Rychel-

(1923), Stanisława Zielonka (1923)  i Tadeusz Stachurski –(1923).                           

Z danych GUS-u wynika, że z każdym rokiem wydłuża się długość życia Polaków, 

ale kobiety znacznie wyprzedzają mężczyzn. Seniorzy zapytani o najważniejsze war-

tości w życiu wskazują: zdrowie, rodzina, wiara.                                                                                                                             

Naszym SENIOROM życzymy dobrego zdrowia, ciepła rodzinnego, błogosła-

wieństwa Bożego, niech każdy dzień będzie wypełniony ludzką życzliwością, 

wdzięcznością i pomocą. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚW. JÓZEF 

       

                      

 

NASI  SENIORZY 

 

 

NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA 

 

 
 
 

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonni-

cy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque(1647-1690).      
27 grudnia 1673 Pan Jezus pokazując Małgorzacie swoje Ser-

ce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie 

miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych pło-

mieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie 

rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi 

swoimi Bożymi skarbami”. Drugie objawienie miało miejsce 

na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgo-

rzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie 

przyrzeka czcicielom swojego Serca. Wśród różnych form czci 

Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.         
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich 

objawień. W czasie wystawiania Najświętszego Sakramenty 

pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygma-

tami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce Zażądał od świętej, 

aby w duchu tegoż zgromadzenia odbywała się w każdą noc 

przed pierwszym piątkiem miesiąca adoracja godzinna („go-

dzina święta”) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki 

miesiąca była również ofiarowana w celu wynagrodzenia  

Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.                       

Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 

roku nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata 

klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświęt-

szego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje 

Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało  

  
 

 

ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszcze-

nia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od 

większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, 

nieuszanowania, lekceważenia i oziębłości.   Żądam, aby 

pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd  poświę-

cony  jako osobne święto ku czci Mojego Serca. W zamian 

za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych 

wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przy-

czynią się do jej rozszerzenia. 

 Pan Jezus dał św. Małgorzacie dwanaście obietnic, dotyczą-

cych czcicieli Jego Serca: 
 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 

2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 

3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 

4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzi-

nę śmierci. 

5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosier-

dzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 

9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca 

mojego będzie czczony. 

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą 

miały imię swoje wypisane w Sercu moim. 

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwar-

dzialszych. 

12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym 

wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki 

miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wyna-

grodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą 

w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce 

moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. 

Naród polski został trzykrotnie poświęcony Sercu Jezuso-

wemu. Po raz pierwszy dokonali tego biskupi polscy na Ja-

snej Górze 27 lipca 1920 roku. Akt ten miał na celu uprosze-

nie ratunku dla Polski, zagrożonej inwazją bolszewików. Rok 

później, 3 czerwca, akt poświęcenia został ponowiony na 

Małym Rynku w Krakowie. Inny charakter miało poświęce-

nie z 28 października 1951 roku w Polsce rządzonej przez 

komunistów. Dokonano go nie w czasie jednej ceremonii, 

lecz równocześnie we wszystkich kościołach w kraju. W 

orędziu biskupów, które poprzedziło akt poświęcenia, czyta-

my: „Przez poświęcenie narodu Sercu Jezusa chcemy 

złożyć hołd najgłębszej wdzięczności za wszystkie dobro-

dziejstwa, jakie otrzymaliśmy w ciągu tysiącletniej histo-

rii chrześcijańskiej, najściślej związanej z Chrystusem i 

Jego Kościołem...”   

                        

 

                               

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIERZMOWANIE W  PARAFII   

                         25.05.2017  

                                

 

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Do sakramentu  bierzmowania przystąpiło 75 osób. 

Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez 

który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego 

wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i  

łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, 

aby słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz sze-

rzyli wiarę i jej bronili.                                                                     

Jakże często my, którzy przyjęliśmy kiedyś sakrament 

bierzmowania, zapominamy o darach, jakimi wówczas 

obdarzył nas Pan Bóg?  

 

 



 
 

 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRONICZKA  WYDARZEŃ… 

     
Nabożeństwo Majowe połączone z poświęceniem pół – 

daleszycki rynek – 14 maja 

 

 

Msza św. w intencji strażaków na Rynku – 7 maja 

 
 

ROZKŁAD JAZDY DLA PODRÓŻUJĄCYCH 

W STRONĘ  NIEBA!!!     
                                                                                       

Odjazd - nie znacie dnia ani godziny. 

Przyjazd - zależny od nas samych.                             

Ceny biletów - życie święte, wypełnianie rad ewange-

licznych, pokuta, ufność Bogu, modlitwa, post, jałmuż-

na, przestrzeganie przykazań Bożych, wypełnianie obo-

wiązków.                                                                            

Dla spóźnialskich - specjalny pociąg ratunkowy - po-

jednanie w godzinę śmierci. Ze względu na rygorystycz-

ne godziny odjazdu nie polecamy - można nie zdążyć. 
Uwaga... 

- Bilet bez pieczątki łaski uświęcającej jest nieważny. 

- Bilety są ważne tylko w jedną stronę, powrotnych bile-

tów nie wydaje się. 

- Nie radzimy wyjazdów w celach wycieczkowych. Zbyt 

wiele można stracić. 

- Uprasza się, aby podróżni nie zabierali ze sobą zbęd-

nego bagażu, bo mogą nie zdążyć albo będą musieli 

czekać w czyśćcowej poczekalni bagażu, aż zostaną od 

niego uwolnieni. 

- Podczas podróży dozwolone jest przechodzenie z klasy 

niższej do wyższej; w drugą stronę jest to surowo zabro-

nione. Trzeba o tym pomyśleć podczas kupowania bile-

tów. 
WSZYSTKIM PASAŻEROM ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ 
PODRÓŻY!!! 

 

 

 
 
 

 
 

 

22 kwietnia 2017r w Wyższym Seminarium Du-

chownym w Kielcach odbyła się Gala Finałowa 

XXII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego, w której 

brała udział uczennica kl. IV b z Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Daleszycach Julia Karyś. Julia 

znalazła się w gronie 40 finalistów z całej Diecezji 

Kieleckiej. Jej sukces jest tym większy, że jest 

uczennicą klasy IV, a tematyka konkursu w tym 

roku była wyjątkowo trudna, obejmowała „Listy 

więzienne św. Pawła ze wstępami i przypisami”.  

Zabrakło jej tylko 3,5 punktu aby znaleźć się w gro-

nie laureatów. Serdeczne dziękujemy wszystkim, 

którzy dopingowali Julię w zmaganiach konkurso-

wych: wychowawczyni, nauczycielom, koleżankom 

i kolegom oraz ks. Dominikowi Terczyńskiemu, 

który przyczynił się do sukcesu Julii, wspierał ją 

podczas finału i ufundował dodatkowe nagrody 

książkowe. Szczególne podziękowania kierujemy do 

ks. proboszcza Tadeusza Cudzika, który był fundato-

rem nagród dla najlepszych uczennic w etapie szkol-

nym.                                                                         

Julii gratulujemy ogromnej wiedzy biblijnej i 

życzymy jeszcze większych sukcesów za rok. 

 

 

     Sukces Julii Karyś                

w Konkursie Biblijnym. 

  

UWAGA !  WAŻNE ! 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używamy ich nie zastanawiając się nad źródłem pocho-

dzenia. Oto przykłady: 

 Alfa i Omega – człowiek, który wszystko wie                                                                                                                                                    

chleb powszedni – rzecz zwykła , codzienna, często się 

zdarzająca, nie budząca zdziwienia  

 ciemności egipskie - nieprzeniknione ciemności                                                                                           

droga krzyżowa – życie pełne udręczeń, kłopotów, 

trudności  

głos wołającego na pustyni ( lub: na puszczy )- darem-

ne, nie wysłuchane apele 

 jabłko Adama – chrząstka u mężczyzn 

 Judaszowe srebrniki - zapłata otrzymana za zdradę, 

haniebnie zarobione pieniądze  

 kainowa zbrodnia – bratobójstwo  

kamień węgielny – podstawa                                                                                                   

listek figowy – przysłona nagości  

 manna z nieba - nieoczekiwany dar, zysk, niespodzie-

wane dochody, ratunek w trudnej sytuacji  

niebieski ptak – lekkoduch, darmozjad, żyjący z pracy 

innych                                                                                        

niewierny Tomasz – niedowiarek, człowiek nieufny, 

sceptycznie nastawiony …                                                                             

                                      Do tematu powrócimy. 

 

 

       

 

         

             

                                               

                                                                              

 

   

 
 
 

 

 

 
 

  WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ 

                                 

                                                                                         

ZE STARYCH GAZET, ALE NADAL 

AKTUALNE… 

 

                              

Obecnie posiadanie, rozpowszechnianie Biblii jest 

ograniczone jedynie w niektórych państwach tradycyj-

nie niechrześcijańskich, w których prawo do wolności 

religijnej nie jest w pełni gwarantowane. Najbardziej 

rygorystyczne sankcje obowiązują w Uzbekistanie, 

 Bhutanie,  Korei Północnej, Arabii Saudyjskiej oraz 

na Malediwach, gdzie samo posiadanie Biblii jest za-

bronione prawem
.
  Wiele biblijnych określeń przenik-

nęło do języka potocznego i zadomowiło się w nim w 

formie stałych związków frazeologicznych. W języku 

polskim znajduje się wiele związków frazeologicznych 

pochodzenia biblijnego i mitologicznego. Tak jak i 

inne tego typu powiedzenia, służą ubarwieniu wypo-

wiedzi. Popularność związków frazeologicznych wy-

wodzących się z Biblii udowadnia, że przekazy biblij-

ne są nieodłącznym elementem naszej kultury od po-

koleń. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Biblia jest najczęściej 

kupowaną i czytaną książ-

ką na świecie. Została 

przetłumaczona na 1500 

języków i dialektów. Biblia 

to jeden z głównych fila-

rów kultury europejskiej, 

jest uważana przez wierzą-

cych za świętą, jest nośni-

kiem idei i zasad moral-

nych, kształtującym wzory 

postaw życiowych. 
 

               

 

 

  Z  REDAKCYJNEJ  POCZTY 

 

 
 
 

Dziś Msza św. w intencji strażaków, dlatego chcę napisać 

o ich postawie w  czasie TRIDUUM PASCHALNEGO. 

Gdyby patrzył na nich ktoś, kto nie zna naszej  wiary, to 

wyciągnąłby jeden wniosek: TU JEST KTOŚ BARDZO 

WAŻNY, BARDZO   

ŚWIĘTY. Ci, którzy trzymali straż w kościele, tak właśnie 

świadczyli swoim  zachowaniem. Aby zmienić straż sunęli 

cicho niczym aniołowie, hełmy  trzymając na dłoniach, 

dochodzili do celu i NA KOLANA, ukłon, po-

tem  wstawali, hełmy zakładali na głowy, zapinając pod 

brodą, przejmowali halabardy  i na baczność. Teraz pa-

trzyłam na  tych zwolnionych z warty: odpinają hełmy, 

zdejmują, trzymając wdzięcznie na dłoni, na kolana, 

ukłon przed Bogiem ( niektórzy robili znak krzyża ), na-

stępnie wstają i odchodzą. Widziałam uczczenie Boga w 

NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, a potem upamiętnie-

nie tego, co miało miejsce 2000 lat temu.  Zachowanie 

taki robi wrażenie, umacnia  wiarę. Natomiast w in-

nym kościele miałam nieszczęście oglądać dobrze przygo-

towaną inscenizację, ale  uczczenia Boga tam nie było. Od 

wielkich drzwi rozlegał się tupot butów (  maszerowali na bacz-

ność, nogi wyprostowane w kolanach),w nawie głównej  

"W  prawo zwrot !", kilka kroków naprzód marsz, stop, w lewo 

zwrot i stają na  baczność! Nikt nie zgiął kolan!  Nie zauważyli 

po co to wszystko, oni  byli najważniejsi, wyglądali tak szykow-

nie, prezentowali się   

ekstra, pełna dyscyplina, wyćwiczone super. W Daleszycach 

było zaś  "kłaniamy Ci się Panie....", a teraz upamiętnimy to 

wydarzenie". Ktoś tych  ludzi musiał uformować tak i szczęść 

Wam Boże za to! 

                                          Gość z innej parafii 

                                      

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Idea


 
 

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

       

 

13  MAJA  

 W  NASZEJ   PARAFII 

 
 

 
 
 

Dzień fatimski, szczególny, w setną rocznicę pierwszego Objawienia     

Matki Bożej w Fatimie.  O godz. 20.00 odmówiono różaniec, potem 

odbyła się uroczysta procesja maryjna  i Msza św. Mimo dość późnej 

pory w uroczystości uczestniczyła duża rzesza wiernych.  Proboszcz   

ks. T. Cudzik wygłosił  bardzo ciekawą homilię, przybliżył wiele faktów 

dotyczących Fatimy. 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 
 

 

                            

CUD  GOŁĘBI 

 W roku 1943 cała Europa ogarnięta była wojną, z 

wyjątkiem Portugalii. Zadecydowano o przygotowa-

niu narodowej pielgrzymki figury Matki Bożej Fa-

timskiej na pierwsze dni po wojnie. Myśl o wielkiej 

przemianie Europy i pomocy, jakiej mogłaby w tym 

udzielić Matka Boża z Fatimy, była we wszystkich 

sercacach.Zaczęto planować światową drogę figury 

Matki Bożej Fatimskiej Bombarral. To tu 28 listopa-

da 1946 r. rozpoczyna się portugalska droga Maryi. 

Przy przejściu przez łuk tryumfalny ktoś wypuszcza 

pięć gołąbków na cześć Dziewicy, wzlatują w niebo, 

lecz zamiast lecieć w cztery strony świata krążą nad 

pochodem. Potem siadają na baldachimie niesionym 

nad figurą. W końcu wskakują pomiędzy kwiaty i 

chronią się tam, zasypiając skulone przed figurą Ma-

ryi. Ku zaskoczeniu wszystkich trwają tak jakby na 

modlitwie. Wieczorem, kiedy pochód wkracza w 

granice Cadaval Matkę Bożą wita dwadzieścia ar-

matnich wystrzałów. Gołębie podnoszą głowy, lecz 

po chwili na nowo przyjmują tę samą skuloną pozy-

cję przed figurą. Po kilku dniach figura dociera do 

Lizbony. U wejścia do stolicy wszyscy podziwiają 

gołąbki Najświętszej Panny. Od wielu  dni pełnią 

honorową straż i nic nie może ich przegonić: odgłos 

głośników, hałas organów, sztuczne ognie, nic.. Pod-

czas Komunii św. 6 grudnia jeden siada wysoko na 

koronie Matki Bożej i pozostaje tam i rozłożonymi 

skrzydłami, zwrócony w kierunku ołtarza tak długo, 

jak długo trwa Komunia wiernych. W sobotę wieczo-

rem 7 grudnia 1946 roku, kiedy figura ma się udać do 

katedry w obecności 300 tysięcy osób z zapalonymi 

świecami, trzy gołąbki pozostają w kościele. Z pew-

nością zakończyły swoją ośmiodniową straż i chcą 

pozostać w lizbońskiej filii fatimskiego sanktuarium. 

Z łatwością dają się schwytać i trafiają pod opiekę 

jednej z parafianek. Tylko jeden z pięciu początko-

wych gołąbków towarzyszy Maryi w narodowych 

uroczystościach i uczestniczy w kolejnych etapach. 

peregrynacji. 

 

 W miejscowości Corrolos jakaś mieszkanka przychodzi 

złożyć w darze parę białych gołąbków, otwiera koszyk, a 

gołąbki siadają na baldachimie, a potem skacząc pośród 

kwiatów siadają na miejscu tych pierwszych, które widzia-

no w Lizbonie. Ten miły cud powtórzył się od tego czasu co 

najmniej pięćdziesiąt razy  

 W Santiago de Compostella, we wrześniu 1948 gołąbki 

dostają się wraz z figurą do katedry i odwiedzający katedrę 

widzą je u stóp figury Matki Bożej przez 9 miesięcy. W 

Bogocie pewien dziennikarz napisał artykuł, w którym 

ośmieszył cud przebywania gołębi w pobliżu figury. Tym-

czasem jego żona, która właśnie kupiła figurę Matki Bożej, 

nalegała na zmianę treści artykułu. Mąż odmawia. W nocy 

słyszą hałas w biurze, gdzie stoi figura i gdzie leży artykuł 

gotowy do druku... Dziennikarz wstaje i osłupiały widzi 

dwa gołąbki w postawie jakby modlitewnej przed figurą. 

Oczywiście, odrzuca myśl o opublikowaniu artykułu. W 

Bogocie pewien dziennikarz napisał artykuł, w którym 

ośmieszył cud przebywania gołębi w pobliżu figury. Tym-

czasem jego żona, która właśnie kupiła figurę Matki Bożej, 

nalegała na zmianę treści artykułu. Mąż odmawia. W nocy 

słyszą hałas w biurze, gdzie stoi figura i gdzie leży artykuł 

gotowy do druku... Dziennikarz wstaje i osłupiały widzi 

dwa gołąbki w postawie jakby modlitewnej przed figurą. 

Ten "cud gołębi" jest wielką szkołą wiary dla ludzi wątpią-

cych i niewierzących, dla pysznych, zagubionych i poszu-

kujących, ale również i dla nas wierzących. To trwanie go-

łębi przy Maryi i ich adoracja Najświętszego Sakramentu 

niejako samo nasuwa pytanie:Jak to możliwe, że te małe 

ptasie móżdżki wierzą w realną obecność Maryi w Jej Fa-

timskim Wizerunku i Jej Syna w Najświętszym Sakramen-

cie? Zaś dla nas wierzących "cud głębi" jest umocnieniem 

wiary, miłości, posłuszeństwa i szacunku dla Najświętszej 

Maryi Panny i Jej Syna Jezusa Chrystusa. Na pamiątkę "cu-

du gołębi" przy wielu figurach fatimskich u stóp Maryi 

umieszcza się gołąbki, które przypominają nam przesłanie 

tych niezwykłych towarzyszy pielgrzymowania Maryi po 

świecie.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     

Jezusa w głąb Europy, gdzie Chrystus zostaje wypchnię-

ty z wszystkich dziedzin życia Europejczyków. Podkre-

ślał, że Jezus mówił do siostry Faustyny, że to z Polski 

ma wyjść iskra, która na nowo rozpali świat wiarą.  

Po modlitwie o. Wit Chlondowski OFM, franciszkanin, 

wygłosił konferencję na temat: „Spełniona obietnica”. 

 

Następnie, po przerwie obiadowej, znów zanurzyliśmy 

się w Bożym Miłosierdziu, odpowiadając na modlitwę 

diakonii Młodzi Młodym. Genia Teleszewska modliła 

się o przyjęcie Jezusa jako Pana w różnych dziedzinach 

naszego życia, zaczynając od naszego małżeństwa, 

rodziny, naszego domu, poprzez pracę, wspólnotę, 

finanse i przyjaźń, aby Jezus był Panem całego naszego 

życia i wszystkich naszych decyzji. 

Czuwanie zakończyło się Eucharystią, której 

przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski.  

Podczas dwudniowego czuwania posługiwał zespół 

NAZARET. 

 

         

 

 
       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 

otoczeniu. 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 

powstaje 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 

cierpliwość 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 

innych. Pomyślmy, że Dominik nigdy nie bawił się w 

piaskownicy, 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. 

 

 
 
W dniach 19-20 maja 2017 roku wspólnota „Droga na 

Syjon” z Daleszyc wzięła udział w XXII 

Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu 

Świętym. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy 

organizowane jest w trzecią sobotę maja. W piątek 

odbywa się Dzień Animatora. Reprezentanci naszej 

wspólnoty uczestniczyli w Dniu Animatora 19 maja 

2017 roku w piątek. 

Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy konferencji 

ojca Remigiusza Recława na temat: „Cele Odnowy”. 

Ojcec Remigiusz wymienił ich pięć. Nacisk w swojej 

konferencji położył jednak na tym, aby nie gasić Ducha, 

bo On „wieje kędy chce”, a to my swoją poprawnością 

Go gasimy. 

Po wysłuchaniu wzruszających świadectw, jak Bóg 

działa w życiu zwykłych ludzi, że jest obecny tu i teraz i 

czyni te same cuda co 2000 lat temu, wzięliśmy udział w 

Eucharystii, której przewodniczył abp Józef Górzyński. 

Po obiedzie uwielbialiśmy Boże Miłosierdzie przed 

wystawionym Najświętszym Sakramentem, czując się 

jak na audiencji u samego Boga. Diakonia Młodzi 

Młodym wyśpiewała koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Na kolejną konferencję zaprosił nas Gavin Farley z 

Austrii, który jest członkiem Zespołu Zarządzającego 

Europejskiej Sieci Wspólnot, a także konsultantem, 

trenerem i doradcą liderów wspólnot w Europie. 

Tematem jego konferencji było jak: „Czynić uczniów”. 

Na zakończene wzięliśmy udział w modlitwie 

charyzmatycznej prowadzonej przez Mariusza 

Mycielskiego, a także uczestniczyliśmy w koncercie 

uwielbienia. Spotkanie zakończyło się apelem 

Jasnogórskim o godzinie 21.00. 

 Natomiast w sobotę, dnia 20 maja, dołączyła do 

nas reszta wspólnoty, około 45 osób. Tego dnia pogoda 

robiła nam niespodzianki, najważniejsze jednak, że nie 

padał deszcz i mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu do 

końca. 

Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy bardzo intere-

sującej konferencji Darka Jeziornego pt: „Otworzyć się 

na łaskę Odnowy”. Następnie Marcin Zieliński kazał 

nam „wypłynąć na głębie” w swojej wierze i modlił się 

o otwarcie na odnowę życia w Duchu Świętym. Prosił, 

abyśmy pozwalali działać Jemu – Duchowi Świętemu, 

abyśmy się całkowicie Jemu powierzyli i wsłuchiwali 

się uważnie w Jego głos. Oddawał Polskę i Polaków 

Duchowi Świętemu i w swojej modlitwie prosił Go, aby 

zstąpił na ten kraj, aby rozpalał kolejne serca, które  

będą z zapałem podejmowały się ewangelizacji i niosły 
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     Z  PAMIĘTNIKA  DOMINIKA 
19.05.2017 

Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. Kiedy był remont 

rynku, procesja przechodziła inną trasą, także koło 

mojego domu. Mama podniosła mnie blisko okna, 

żebym mógł zobaczyć Pana Jezusa i uczestników 

procesji. Nie miałem jeszcze łóżka podnoszonego na 

pilota. Kiedy zobaczyłem tłumy idące za Panem 

Jezusem, rozpłakałem się, tak bardzo chciałem tam być. 

Płakała także moja mama, znała przyczynę mojego 

żalu, chociaż nic nie mówiłem.                                          

Kiedy byłem młodszy moja siostra Bernata zabierała 

mnie w wózku na procesję. Pamiętam moją wielką 

radość. Panie Jezu, dziękuję za tamten dzień, kiedy 

przechodziłeś koło mojego domu, że mogłem Cię 

zobaczyć. Wiem, że o mnie nie zapominasz.                        

Jestem wdzięczny wszystkim, którzy zapisują to, co 

podyktuję, Boże błogosław Im. 

                              Dominik – przyjaciel Boga i ludzi 

 


