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Zawsze ze wzruszeniem, nadzieją, 
radością  wyruszałem do  Wilna i 
tegoż doświadczałem, ale oto kilka 
lat temu, pewnego popołudnia, 
kiedy wracaliśmy z Centrum do 
Nowej Wilejki, do naszego autobu-
su wsiadła starsza, dystyngowana 
Pani z ogromnym naręczem kwia-
tów, popatrzyła na mnie, powie-
działa do mnie  kilka słów i na na-
stępnym przystanku wysiadła. To 
była chwila, która zmieniła moje 
doświadczenie Wilna, ale nie zmie-
niła nieustannego zachwytu tym 
miastem. Trzy miasta: Wilno, Kra-
ków i Lwów tworzyli ci sami polscy 
architekci i w nich utrwalili swoje 
poczucie piękna i harmonii. Jed-
nakże Kraków, Lwów zostały w 
dużej mierze zniszczone różnym 
dobudówkami, Wilno jest czyste. 
Zachwycają mnie te niesamowite 
zaułki. Idziesz i nagle wyłania się 
niespodziewany, fantastyczny wi-
dok. Nad miastem górują Trzy Krzy-
że Wiwulskiego, a właściwe to 
dziewięć, bo komuniści niszczyli je 
dwa razy i mieszkańcy natychmiast 
je odbudowywali. Wszędzie nasza, 
a właściwie wspólna historia, którą 
naprędce Litwini próbują zatrzeć. 
Tuż obok Wilna jest miejscowość 
Mejszagoła, gdzie mieszkał Ks. Jó-
zef Obrębski (zmarł, mając 104 
lata). Pytano Go, czy chciałby je-
chać do Polski. On odpowiedział, że 
nigdy z Polski nie wyjeżdżał. Tutaj 
zawsze była i  jest Polska. Piękne 
kościoły, zniszczone barbarzyń-
stwem komunistów, zamieniane na 
składy, archiwa, hale, dziś powoli 
przywracane   Bogu   i   ludziom 
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 Kącik jubilata 

 Wieści z parafii 

 Cmentarz grzebalny 

 Nieznana kapliczka 

 Krzyże na Skałce 

 Kardynał Macharski 

 Maryjny sierpień 

 Miesiąc trzeźwości 

 Jestem we wspólnocie 

 Światowe dni młodzieży 

 Świadectwo ŚDM 

 uBOGAceni 

 Rozmowa z mistrzem 

 Doświadczenie w Duchu 
Św. w diecezji 

 Warto wiedzieć 

 Tak rodziła się Polska 
 

 
 

Sierpień  miesiącem  
Maryjnym 

Jubilatką  sierpniową  jest p. Stanisława Klimek z 

Brzechowa, która kończy 96 lat . 

Życzymy dużo zdrowia na kolejne lata i obfitości 

Bożych łask. 

Wkrótce dołączy do tego zacnego (chociaż wąskiego grona) p. Feliksa Tarłow-
ska z Daleszyc. Te  96-ciolatki są najstarszymi parafiankami. Z przykrością in-
formujemy, że  w lipcu odeszła do Domu Pana Marta Predygier mająca 104 
lata. Swoich  urodzin nie doczekała się także Marianna Łebek, która 14 sierp-
nia  skończyłaby 98 lat.  
 

Boże, polecamy  Ich dusze Twojej opiece! 

Odpoczywajcie w pokoju! 

i wśród nich jeden: Kościół Misjo-
narzy, tak bardzo mi drogi, ze 
względu na piękno architektury. 
Rosa- ten olbrzymi polski cmentarz, 
piękny, zadbany i z taką ogromną 
historią. Gdzieś tam w środku, chy-
ba najpiękniejszy nagrobek – anioł 
z rozerwanym łańcuchem. Groby z 
nazwiskami, których uczyliśmy się 
w szkole. Przed cmentarzem ol-
brzymi grób Matki Piłsudskiego i w 
nim Jego serce, obok Jego żołnie-
rze. Trochę dalej jego rodzina. I na 
koniec najbardziej umiłowane 
miejsce: Kaplica Ostrobramska. 
Niedawno zmieniono schody. Po-
przednie, kamienne, były wytarte 
od ludzkich kolan. Ściany utkane 
srebrnymi wotami. Próbowałem 
znaleźć litewskie, ale nie znalazłem, 
są tylko polskie. Ta Twarz, która 
jest radością, uśmiechem, troską, 
miłością, dobrem, Matką. Nie moż-
na być zbyt długo, bo Kaplica ma-
leńka, a inni czekają, by wejść, ale 
odchodzę z nadzieją, że wrócę. 

 
Ksiądz proboszcz Tadeusz Cudzik 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończono montaż okien. Pozostają do wykonania okienka w wie-
życzkach kościoła.  Prace ukończone zostaną  prawdopodobnie we 
wrześniu; 
 
Konieczna jest  konserwacja ołtarzy.  Konserwatorzy ocenią stan ołta-
rzy oraz parapetu chóru i  wycenią koszty. Zbliża się termin 800- lecia 
naszej parafii i ewentualnej wówczas koronacji Obrazu Matki Bożej 
Daleszyckiej. Do czasu  koronacji wypadałoby zrobić całkowitą kon-
serwację przynajmniej ołtarza głównego. 
31 lipca 2016, z racji wspomnienia św. Krzysztofa- patrona kierow-
ców, odbyło się błogosławieństwo pojazdów; 
 
Nadchodzi czas pielgrzymek pieszych do Częstochowy. 400 pielgrzy-
mów z Sandomierza przybędzie do Słopca 7 sierpnia, pielgrzymkę 
lubelską przyjmiemy w Daleszycach 9 sierpnia; 

 
Chrzty: 
1.Blanka, córka Piotra i Olgi Godek z Daleszyc – 25.06 
2.Blanka, córka Romana i Wiktorii Kaczmarczyk z Kielc – 26.06. 
3.Natan, syn Stanisława i Karoliny Rączka z Niw – 2.07 
4.Kornelia, córka Tomasza i Marty Łosak z Daleszyc – 2.07 
5.Oliwia, córka Arkadiusza i Sylwii Cierpica z Niw – 3.07 
6.Natalia Amelia, córka Krzysztofa i Karoliny Rytlewskich  
   z Niw – 3.07 
7.Blanka Sylwia, córka Mateusza i Sylwii Piróg ze  
   Słopca Rz. – 10.07 
8.Marcel Ignacy, syn Adama i Małgorzaty z Daleszyc – 16.07 
9.Nadia, córka Wojciecha i Agnieszki Maciejewskich z Niw – 23.07 
10.Jakub Łukasz, syn Łukasza i Marty Płóciennik z Daleszyc – 23.07 
11.Zofia, córka Łukasza i Beaty Lesińskich z Niw – 30.07 
12.Nadia, córka Michała i Kamili Buras ze Słopca Sz. – 30.07 
13.Michał, syn Tomasza i Barbary Brysk z Daleszyc – 30.07 
14.Zoe, córka Marcioe Olivieri i Izabeli Wołowiec  
     z Spotorno – 31.07 
Śluby: 
1.Damian Gilewski z Lechowa i Agnieszka Borek z  
Brzechowa – 25.06 
2.Dawid Borek i Karolina Jeziorska oboje z Daleszyc – 25.06 
3.Szymon Janyst z Masłowa i Katarzyna Piorun  
z Wójtostwa – 25.06 
4.Damian Baćkowski ze Smykowa i Anna Ospara z Daleszyc – 2.07 
5.Hubert Mochocki z Daleszyc i Paulina Sitek z Kielc – 9.07 
6.Krzysztof Buras ze Słopca i Marlena Łosak z Daleszyc – 16.07 
7.Adam Pilarek z Felicjanowa i Małgorzata Opala  
z Daleszyc – 16.07. 
8.Krzysztof Mochocki i Marta Marciniec oboje z Daleszyc – 23.07 
9.Michał Nowak z Bęczkowa i Agata Stąpór z Brzechowa – 23.07 
Pogrzeby: 
1.Józef Błaszczyk  z Niw ur. 1958 zmarł 21.06  
2.Iwona Dziurska z Daleszyc ur. 1966 zmarła 24.06. 
3.Jan Pietras z Niw ur. 1955 zmarł 6.07 
4.Marta Predygier z Daleszyc ur. 1912 zmarła 3.07 
5.Aleksandra Ciszewska ze Słopca ur. 1928 zmarła 8.07 
6.Kazimierz Jaroń z Niw ur. 1951 zmarł 23.07 
 

Cmentarze, które od zarania dziejów towarzy-
szą ludzkim zbiorowiskom pozostają   w nie-
rozłącznym związku z żyjącymi. W naszej 
świadomości jest to miejsce spokoju                       
i zadumy nad życiem. Otacza go aura powagi, 
buduje szacunek do miejsca, które samo w 
sobie jest jakby innym światem. Pierwotny 
cmentarz parafialny mieścił się w bezpośred-
nim sąsiedztwie obecnego kościoła.  Jego loka-
lizacja była charakterystyczna dla ówczesnego 
okresu. Drugim  miejscem grzebalnym był 
teren przy nieistniejącym już kościele Święte-
go Ducha (plac przy obecnym Domu Ludo-
wym), a pamiątką po tamtych czasach jest 
funkcjonująca stara nazwa ulicy Głowackiego– 
Zaduszna. Cmentarzysko przestało oficjalnie 
funkcjonować w 1833 roku, kiedy  przeniesio-
no cmentarz grzebalny poza miasto. Został 
usytuowany na obszarach dóbr kościelnych 
zwanych Dworzyskiem (wcześniej obszar nale-
żał do dużych włości biskupich, gdzie  posa-
dowiony był dwór biskupi). Funkcjonowały 
jeszcze w Daleszycach inne cmentarze zlokali-
zowane na tzw. Ługach. Jednym z nich był 
cmentarz przeznaczony dla pochówku ofiar 
epidemii i zarazy – potocznie nazywany „cho-
lerycznym”,  a drugi, znajdujący się w jego 
sąsiedztwie cmentarz dla innowierców -
żydowski. 
Cmentarz parafialny przy ul Chopina w Dale-
szycach „jakby się skurczył” , brakuje miejsca 
na pochówek. Proboszcz ks. T. Cudzik czyni 
starania, aby dokupić ziemię graniczącą z 
obecnym cmentarzem,  jest to wprawdzie  
pokaźny wydatek, ale niezbędny. Minęła era 
usypywania ziemnych mogił, ich miejsce zaj-
mują niezniszczalne granitowe nagrobki. Po-
wstało drugie miasto – miasto zmarłych. War-
to sobie uświadomić, że od czasu założenia 
tego cmentarza , od 1833 do 1933roku, przez 
100 lat pochowano na nim ponad  20. 000 
zmarłych!! 
Kolejnym problemem jest dewastacja i kra-
dzieże na cmentarzach.  Został więc zamon-
towany monitoring. Wszystkie działania wy-
magają nakładów finansowych. Pamiętajmy, 
że  sam monitoring sprawy nie załatwi i trzeba 
reagować na każdy akt wandalizmu. Bądźmy 
świadomym społeczeństwem pozbawionym 
znieczulicy, bo jeżeli będziemy biernie się 
przyglądać  scenom dewastacji i kradzieży, to 
nawet setka kamer na cmentarzu nie pomoże. 
Nie reagując wydajemy ciche przyzwolenie na 
tego typu zachowania. A czasami zwykłe 
zwrócenie uwagi odnosi skutek. 

A.O 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień to w polskiej pobożności 
miesiąc niemalże równie maryjny jak 
maj. Miesiąc aż trzech świąt ku czci 
Matki Bożej - Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, popularnie 
nazywanego świętem Matki Bożej 
Zielnej (15.08), Matki Bożej Królowej 
(22.08) i Matki Bożej Częstochowskiej 
Jeśli maj tak w przyrodzie, jak i w 
liturgii Kościoła jest miesiącem zapo-
wiedzi i obietnic, miesiącem bujnych 
początków życia, to sierpień jest mie-
siącem pierwszych dojrzałych owo-
ców, miesiącem żniw (nie bez przy-
czyny od dawnego narzędzia żniwia-
rzy nasi dziadowie nazwali go sierp-
niem), miesiącem dożynek i piel-
grzymek ciągnących na Jasną Górę. 
Miesiącem wielkiego trudu i skwaru, 
ale też wielkiej radości z jego owo-
ców. 
Jest to też miesiąc świętowania owo-
ców w życiu Maryi, do których można 
zaliczyć: Wniebowzięcie, tytuł Królo-
wej i tą niezwykłą cześć, jaką od wie-
ków oddaje Jej nasz Naród w  jasno-
górskim wizerunku. 
15 sierpnia – uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Miesiąc maryjny w liturgii rozpoczyna 
największa uroczystość maryjna nie  

tylko tego okresu, ale – przynajmniej 
w powszechnej opinii wiernych – 
całego roku liturgicznego. Czcimy w 
niej tajemnicę wzięcia przez Boga 
Maryi do nieba z ciałem i duszą. Jej 
Niepokalane Ciało, którego nie do-
tknęła zmaza grzechu i które nosiło w 
sobie Zbawiciela – dostąpiło chwały 
nieba zaraz „po zakończeniu biegu 
życia ziemskiego”, jak to określa do-
gmat o Wniebowzięciu. 
 
 

22 sierpnia – wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej  
Święto to zostało wprowadzone do 
kalendarza liturgicznego w 1954 r. 
przez papieża Piusa XII. Początkowo 
obchodzone było w dniu 31 maja, ale 
w wyniku posoborowej reformy ka-
lendarza liturgicznego przesunięto je 
na dawny ostatni dzień oktawy uro-
czystości Wniebowzięcia Maryi (22 
sierpnia). W tym święcie czcimy ta-
jemnicę Ukoronowania Najświętszej 
Maryi Panny na Królową nieba i zie-
mi. W ciągu ośmiu dni obchodzimy 
więc dwa święta odnoszące się do 
dwóch ostatnich tajemnic różańca. 
 
26 sierpnia – uroczystość Matki Bo-
żej Częstochowskiej.  
Jasna Góra to od wieków najważniej-
sze polskie sanktuarium  maryjne – 
duchowa stolica naszego kraju. Uro-
czystość NMP Częstochowskiej zosta-
ła ustanowiona dla diecezji polskich 
w XX w., a inspirację do tego dał bł. 
Honorat Koźmiński. Warto pamiętać, 
że właśnie w sierpniu od wielu lat 
każdego roku do tronu Matki zmie-
rzają pielgrzymki piesze i rowerowe 
ze wszystkich zakątków Polski. 
 

może prowadzić do nałogów i grzechu 
nieumiarkowania. Kościół zachęca 
wszystkich Polaków o świadectwo po-
wstrzymania się od picia z motywów 
religijno-moralnych, wychowawczych i 
patriotycznych. 
 

 „Przyrzekamy wypowiedzieć 
walkę lenistwu i lekkomyślności, 
marnotrawstwu, pijaństwu, roz-
wiązłości”. Stąd też zachęta do 
podjęcia choćby miesięcznej 
abstynencji. Alkohol traktuje się 
jak niegroźny produkt spożywczy, 
który nie powoduje żadnych ne-
gatywnych konsekwencji. Tym-
czasem ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości nakłada na wszyst-
kich, czyli na parlament, rząd i 
samorządy obowiązek zmniej-
szania fizycznej i ekonomicznej 
dostępności alkoholu.  
Wraz z początkiem sierpnia w 
kościołach w całym kraju odczy-
tywany jest tekst przysięgi zobo-
wiązujący do powstrzymania się 
od spożywania alkoholu przez 
najbliższy miesiąc. 
Abstynencja jest rodzajem postu 
czyli dobrowolnego wyrzeczenia 
się rzeczy dozwolonej, lecz której 
nadużywanie. 
 

„…Ale wy, bracia, nie jesteście w 
ciemnościach, aby ów dzień miał 
was zaskoczyć jak złodziej.  Wszyscy 
wy bowiem jesteście synami świa-
tłości i synami dnia. Nie jesteśmy 
synami nocy ani ciemności. Nie 
śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy 
i bądźmy trzeźwi!  Ci, którzy śpią, w 
nocy śpią, a którzy się upijają, w 
nocy są pijani.  My zaś, którzy do 
dnia należymy, bądźmy trzeźwi, 
odziani w pancerz wiary i miłości 
oraz hełm nadziei 

NOWY TESTAMENT -1 List do  
Tesaloniczan 

 
Sierpień jako miesiąc trzeźwości jest 
przeżywany od 1984 roku. Wybrano 
sierpień ze względu na szczególne 
czczenie i „nagromadzenie” świąt 
maryjnych w tym czasie. Również w 
dniu 26 sierpnia 1956 roku w święto 
Matki Bożej Częstochowskiej, w dzień 
odnowienia Jasnogórskich Ślubów 
Narodu jedno z przyrzeczeń brzmiało: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taką fotografię z podpisem w j. niemieckim  „ Kapliczka w Dankowie 
nad Belnianką” otrzymałam e-mailem od P. Tomasza Kalety.  
Była to jedna z „fotek”  pochodzących z albumu austriackiego ofice-
ra stacjonującego w czasie I Wojny Światowej w Kielcach, opatrzona 
datą 1915 rok. To właśnie z powodu owej kapliczki, wspaniałego 
przykładu pięknej architektury drewnianej p. Tomasz nabył fotogra-
fie na aukcji.  Rzeczywiście, kapliczka jest piękna i niepowtarzalna, 
ale nikt z żyjących mieszkańców Dankowa nie potrafi jej zlokalizo-
wać, minęło prawie sto lat! Po dokładnym obejrzeniu fotografii oka-
zało się, że  wewnątrz umieszczona jest figura św.  Jana Nepomuce-
na – patrona chroniącego przed powodziami i wzburzonymi woda-
mi. Takie figury ustawiano w pobliżu rzek.  
Na końcu wsi Danków, idąc w kierunku Smykowa jest zawieszona na 
drzewie niewielka kapliczka, może to pozostałość po dawnej ka-
pliczce, bowiem tu (na mapie uwidoczniono), Belnianka płynie naj-
bliżej wsi i mogła zagrażać domostwom. Czy uda się rozwiązać za-
gadkę usytuowania kapliczki w Dankowie ? 

A.Oszczepalska 

 
 Takie krzyże ustawiano na po-
czątku XVIII wieku przy wjazdach 
do miast na wzgórzach  z trzech 
powodów: nawiązując do Golgo-
ty, jako prośba o łaski po przej-
ściu strasznej choroby, jaką była 
cholera, która zdziesiątkowała 
ludność Daleszyc. Widoczne na 
wzgórzu krzyże informowały 
przyjezdnych, że wjeżdżają do 
miasta zamieszkiwanego przez 
chrześcijan. Początkowo krzyże 
były drewniane, z czasem ulegały 
zniszczeniu. W latach 70 –tych 
ubiegłego stulecia zastąpiono je 
krzyżami stalowymi. Natura zro-
biła swoje – wzgórze zarosło 
krzakami i dziś wiele osób nie 
wie, że tam, wśród chaszczy 
ukryta jest historia Daleszyc. 
Osobiście byłam zdziwiona, kiedy 
kilka lat temu p. Roman Zaputo-
wicz (s. nauczycieli z Daleszyc) 

Takie krzyże ustawiano na początku XVIII wieku przy wjaz-
dach do miast na wzgórzach  z trzech powodów: nawiązując 
do Golgoty, jako prośba o łaski po przejściu strasznej choro-
by, jaką była cholera, która zdziesiątkowała ludność Daleszyc. 
Widoczne na wzgórzu krzyże informowały przyjezdnych, że 
wjeżdżają do miasta zamieszkiwanego przez chrześcijan. Po-
czątkowo krzyże były drewniane, z czasem ulegały zniszcze-
niu. W latach 70 –tych ubiegłego stulecia zastąpiono je krzy-
żami stalowymi. Natura zrobiła swoje – wzgórze zarosło krza-
kami i dziś wiele osób nie wie, że tam, wśród chaszczy ukryta 
jest historia Daleszyc. Osobiście byłam zdziwiona, kiedy kilka 
lat temu p. Roman Zaputowicz (nauczyciel z Daleszyc) miesz-
kający w USA  zapytał mnie o krzyże na Skałce. Wyjechali z 
Daleszyc przed II Wojną Światową, a Roman miał zaledwie 6 
lat! Pomysłodawczynią odsłonięcia krzyży jest p. Maria Zda-
nowska. Należy przyklasnąć pomysłowi i włączyć się czynnie 
w akcję. O efektach poinformujemy. 

A.Oszczepalska 

Powstał pomysł odsłonięcia trzech krzyży na Skałce 
(między Daleszycami, a Niwkami). Te krzyże zazna-
czone są na dawnych mapach: 
 

O  godz. 11 -  2 sierpnia rozległ się z katedry wawelskiej dźwięk dzwonu Zygmunta. Współcześnie dzwon z 1520 roku  
bije w najważniejsze święta i uroczystości kościelne i narodowe, bije w chwilach ważnych dla Krakowa i Polski. Tym 
razem obwieścił smutną wiadomość – śmierć kardynała Franciszka Macharskiego (1927 – 2016).  Zamknął się bogaty 
rozdział historii Polski, którego współautorem był kardynał Macharski. Odszedł w krakowskim szpitalu do Domu Pana 
zaledwie kilka dni po spontanicznej, nieplanowanej przy Jego łóżku wizycie papieża Franciszka.  Wizyta papieża Fran-
ciszka u chorego, nieprzytomnego kardynała Macharskiego, jego imiennika, to tak jakby ostatnie namaszczenie.  
Kardynał Macharski był niezwykle szanowany i lubiany przez wiernych m.in. 
za swoje ciepło i bezpośredniość.  Był wzorem prawdziwego Duszpasterza - 
zawsze z Wiernymi, zawsze był tam, gdzie potrzebujący, żył dla Wiernych, 
dla Ludzi, nigdy nie unikał trudnych spraw,  - nie za murami, nie na tronach, 
a wśród ludzi, których kochał. To była Osoba wielkiego formatu, prawdziwy 
Książę Kościoła o szerokich zainteresowaniach. 
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” Właśnie tę naukę 
kardynał Macharski  wcielał w swoje kapłańskie życie. A obserwując je, 
możemy zdecydowanie stwierdzić, że jest ono przykładem radosnego i 
prawdziwego chrześcijaństwa. 

Niech Pan przyjmie go do swojej chwały. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowania 
Na cały wygląd i przebieg Świato-
wych Dni Młodzieży pracowaliśmy 
od dwóch lat. W grudniu 2014 roku 
powstało Parafialne Centrum Przygo-
towań do ŚDM. Przez ten okres mo-
dliliśmy się o dobre przygotowania 
podczas comiesięcznych „Wieczorów 
z Emmanuelem” – adoracje Naj-
świętszego Sakramentu, odbywali-
śmy szkolenia a także zbieraliśmy 
środki finansowe podczas różnych 
kiermaszów i zbiórek: m.in. podczas 
Jarmarku na św. Michała, sprzedaż 
pierniczków na Boże Narodzenie, 
babeczek na Wielkanoc czy też kre-
mówek wadowickich na święto Jana 
Pawła II.  Bliżej Światowych Dni Mło-
dzieży spotykaliśmy się regularnie co 
tydzień aby nauczyć się piosenek, 
liturgii w języku łacińskim, opraco-
wać plan przebiegu tygodnia, poroz-
dzielać zadania. Dla nas wszystkich 
były to długie godziny pracy, często 
do późna w nocy. Wielokrotnie jako 
liderki miewałyśmy chwile zniechę-
cenia i myśli aby to wszystko odwo-
łać, ale na szczęście wszystko się 
udało. Tego wszystkiego nie byłoby 
bez naszych wspaniałych wolontariu-
szy:  
Anna Pawlik 
Paulina Wolska 
Klaudia Jaroń 
Sara Bernat 
Julia Bęben 
Natalia Parkita 
Patrycja Łukawska 
Aleksandra Raczyńska 
Katarzyna Kułaga 
Dawid Łygoński 
Jakub Rubak 
Ewa Stokowiecka 
Kornelia Kanclerz 
Piotr Tarłowski 
Marcin Kosmala 
Ania Kosmala 

Niektórzy byli z nami już od samego 
początku, inni dołączali po drodze. 
Ale wszystkim bardzo, bardzo ser-
decznie dziękujemy.   
Podziękowania kierujemy także do 
ks. Proboszcza Tadeusza Cudzika, 
który wspierał nas, podnosił na du-
chu, a także naszemu opiekunowi ks 
Denisowi Żółteckiemu.  
 
Kraków 
Gdy 25 lipca pożegnaliśmy pielgrzy-
mów z Francji dla 4 naszych wolonta-
riuszy: Ani Pawlik, Pauliny Wolskiej, 
Sary Bernat ora Oli Raczyńskiej, za-
częło się szybkie pakowanie na wy-
jazd do Krakowa. W tą cudowną 
podróż wyruszyliśmy pociągiem oko-
ło godziny 20. Do punktu noclego-
wego jakim dla naszej diecezji była 
Kalwaria Zebrzydowska dotarliśmy 
dopiero około 1 w nocy. Nocowali-
śmy w nowo wybudowanym budyn-
ku hali sportowej. Każdy kolejny 
dzień rozpoczynaliśmy wspólną mo-
dlitwą w pobliskim parafialnym ko-
ściele p.w. Św. Józefa. Pod przewod-
nictwem kolejno trzech biskupów: 
kieleckiego bp. Florczyka, płockiego 
bp. Piotra Libery oraz wrocławskiego 
bp. Andrzeja Siemieniewskiego, słu-
chaliśmy katechez, zadawaliśmy 
pytania oraz uczestniczyliśmy w 
mszach świętych. Po południu zwy-
kle jechaliśmy do Krakowa, aby tam 
uczestniczyć w obchodach Świato-
wych Dni Młodzieży.  
 

W środę uczestniczyliśmy w mszy 
świętej otwierającej ŚDM, pod prze-
wodnictwem prymasa kard. Stani-
sława Dziwisza. Na Błoniach wtedy 
zebrały się setki tysięcy młodych z 
całego świata. Tuż obok nas siedziała 
młodzież z Włoch, USA, Francji –
wszyscy zjednoczeni na wspólnej 
modlitwie. Wśród tej rzeszy młodych 
ludzi znaleźliśmy także kilka osób z 
grupy francuskiej która gościła w 
naszej parafii. Razem z nimi wybrali-
śmy się na Festiwal Młodych (Youth 
Festival) – są to koncerty, uwielbie-
nia w różnych częściach miasta w 
różnych językach. W czwartek zwie-
dzaliśmy Kalwarię Zebrzydowską. 
Byliśmy m.in. w Bazylice Matki Bożej 
Kalwaryjskiej. W kaplicy św. Anny 
modliliśmy się jutrznią o dobre prze-
życie tego tygodnia. Wieczorem 
uczestniczyliśmy w koncercie uwiel-
bienia przygotowanym przez tamtej-
szą parafię. Piątek był to dzień spo-
tkania z papieżem na Błoniach pod-
czas Drogi Krzyżowej. Chociaż nie 
udało się zobaczyć go nam z bliska to 
uczucie wspólnej modlitwy towarzy-
szyło nam cały czas. Największe wra-
żenie zrobił na nas sposób rozważa-
nia kolejnych stacji. Każda stacja 
dotyczyła innego uczynku miłosier-
dzia, był wyświetlany krótki film opi-
sujący działania stowarzyszeń, wo-
lontariatów dotyczących danego 
uczynku miłosierdzia. Stacjom towa-
rzyszyły także krótkie przedstawienia  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taneczne. Jednak największe wraże-
nia zrobiła na nas pewna siostra za-
konna która malowała stacje na szkle 
z użyciem piasku. Po całej drodze 
krzyżowej otrzymaliśmy błogosła-
wieństwo od Ojca Świętego. Sobota 
był to dzień spędzony na Campusie 
Miłosierdzia w Brzegach. Z kalwarii 
wyjechaliśmy już o godz. 13. Po po-
konaniu około 30 km piechotą z cen-
trum Krakowa do Brzegów na Cam-
pusie byliśmy około godziny 19. Wy-
słuchaliśmy słowa wygłoszonego 
przez Papieża a także uczestniczyli-
śmy w koncercie uwielbieniowym. 
Noc spędziliśmy „pod chmurką” na 
polu Campusu. Już od wczesnych 
godzin porannych trwaliśmy na mo-
dlitwie i oczekiwaliśmy przybycia 
papieża. Około 10 rozpoczęła się 
msza święta posłania pod przewod-
nictwem papieża Franciszka. Niesa-
mowite uczucie kiedy około 3 mln 
ludzi zgromadzonych w jednym miej-
scu modli się tymi samymi słowami i 
słucha słów papieża. Na końcu ogło-
szenie że kolejne Światowe Dni Mło-
dzieży odbędą się w 2019 roku  

w Panamie i radość całego tłumu, 
pierwsze myśli gdzie to jest jak tam 
się dostać skąd fundusze. Błogosła-
wieństwo Ojca Świętego, łzy w 
oczach i niesamowita radość w sercu 
to było znakiem zakończenia XXXI 
Światowych Dni Młodzieży.  
Cały tydzień spędzony na etapie 
centralnym niósł ze sobą wiele trud-
nych ale także i tych wspaniałych 
momentów. Do tych drugich można 
zaliczyć niesamowite podróże pocią-
gami, tramwajami i autobusami. 
Chociaż zatłoczone, pełne ludzi to 
nigdy nie brakowało w nich uśmie-
chu, pozytywnej energii. Zawsze ktoś 
śpiewał tańczył. I to właśnie w tych 
miejscach poznaliśmy najwięcej lu-
dzi.  
Pamiętam jak jeszcze na Campusie  
 
 

skończyła się msza święta i spojrza-
łam na Paulinę i powiedziała: „Udało 
nam się”.  
W tym momencie przed oczami mia-
łam wszystkie te trudne momenty 
naszej dwuletniej pracy, zbiórki pie-
niężne, uśmiechy, zmartwienia, że 
nie damy rady, wszystkie obawy że 
coś nam się może stać. Spojrzałam 
na ten tłum ludzi będący na campu-
sie i w sercu zapanowała radość, że 

 
Podczas mszy jeden z biskupów po-
wiedział  że Światowe Dni Młodzieży 
nie skończyły się – one dopiero się 
zaczęły, że to właśnie od tego mo-
mentu mamy nieść świadectwo wia-
ry całemu światu. Niech ten artykuł 
będzie właśnie tym świadectwem. 

Ania Pawlik i Paulina Wolska 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przytaczamy kilka wypowiedzi młodych wolontariuszy z naszej parafii. 
Wprawdzie francuscy Goście również pozostawili świadectwa pobytu wśród 
nas, niestety musimy je najpierw przetłumaczyć z j. francuskiego. 
*Modlitwa połączona z zabawą, poznanie nowych ludzi, kultur. Przeżycia 
duchowe, tworzenie wspólnoty, także wspólne podjęcie gości. Z mniej waż-
nych rzeczy, rozmowa w obcym języku, pewnego rodzaju trening.  
Marcin Kosmala 
*Światowe Dni Młodzieży były dla mnie niezapomnianym przeżyciem. Te 
spotkania pozwoliły mi poznać nowe wspaniale osoby. Mimo tego że osoby 
które przyjechały do nas mówiły w innym jeżyku to potrafiliśmy się dogadać 
i wspólnie się modlić. Ewa Stokowiecka 
*Światowe Dni Młodzieży były dla mnie niesamowitym przeżyciem. Wiele 
wyrzeczeń, spotkań z parafialnymi wolontariuszami, wstawanie o 6.00...ale 
uważam, że było warto i nie żałuję niczego zrobionego w kierunku przygo-
towań. Te kilka dni spędzone z pielgrzymami z Francji na pewno zostaną na 
zawsze w mojej pamięci. Dzięki tej religijnej imprezie udało mi się poznać 
wielu wspaniałych ludzi. 
*Dla mnie ŚDM to niesamowite przeżycie. Dzięki tym wydarzeniom pozna-
łam wielu wspaniałych ludzi którzy wierzą w tego samego Boga i nie wsty-
dzą się tego! Przeżycia związane z etapem diecezjalnym jak i centralnym są 
czymś nie do opisania według mnie ideą ŚDM jest nie tylko spotkanie papie-
ża ale również tworzenie wspólnot i zawiązywanie przyjaźni podczas etapu 
diecezjalnego wraz z pielgrzymami z Francji. 
*ŚDM 2016 były dla mnie niesamowitym duchowym przeżyciem i niezapo-
mnianym czasem. Nauczyłam się przez nie współpracy w grupie i nie tylko. 
W tym czasie poznałam wspaniałych ludzi, ich kulturę. Mogliśmy się razem 
leczyć w modlitwie. Ten czas pozostanie w moim sercu na zawsze jako jeden 
z najlepszych okresów w moim życiu.  Julia Bęben 
*ŚDM był dla mnie najpiękniejszym czasem w tym roku. Trudno uwierzyć, że 
po takim długim czasie przygotowań, samo spotkanie z młodymi minęło tak 
strasznie szybko. Przede wszystkim był to dla mnie czas zbliżenia się do 
Boga i odkrywania siebie na nowo. Poznałam niesamowitych ludzi, wiele się 
od nich nauczyłam. Chciałabym to powtórzyć, ale to już chyba tylko w Pa-
namie. Kornelia Kanclerz 
*W ciągu tych kilku dni poznałem wspaniałych ludzi, którzy mieszkają setki 
kilometrów ode mnie oraz świetne osoby mieszkające tuż obok mnie. Dzięki 
ŚDM spotkałem ludzi którzy zarażali Bogiem. Emanowali bożą miłością i 
każdy w ich otoczeniu mógł to dostrzec. Dla mnie Światowe Dni Młodzieży 
były spotkaniem z samym Bogiem, który jest obecny w każdej osobie nieza-
leżnie od koloru skóry czy pochodzenia, po prostu w każdej. Mateusz Górec-
ki  
My, parafianie dziękujemy Wam Młodym za zaangażowanie, poświęcony 
czas, za reprezentowanie naszej parafii wśród francuskich Gości, aby Wasz 
trud nie poszedł na marne i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie dały świa-
tu znak wiary, braterstwa i pokoju. 

Decyzję  o przyjęciu pielgrzymów do naszego 
domu w związku ze Światowymi Dniami Mło-
dzieży podjęliśmy spontanicznie. Dopiero 
potem przyszła refleksja, a wraz z nią mnó-
stwo pytań: „Czy sobie poradzimy? Z  jakiego 
kraju przyjadą pielgrzymi? Czy się z nimi do-
gadamy? Czy sprostamy ich oczekiwaniom?” 
Wielokrotnie będąc na pątniczym szlaku Pie-
szej Pielgrzymki Kieleckiej i w wielu innych 
życiowych sytuacjach doświadczyliśmy dobra 
i życzliwości od innych ludzi, więc  postanowi-
liśmy: „Teraz czas na nas!” 
Wyruszyliśmy na powitanie gości z delikat-
nym drżeniem rąk. Przed naszym kościołem 
wolontariusze (przewspaniali młodzi ludzie) 
natychmiast porwali nas swoją radością. I 
wreszcie… spod dzwonnicy patrzyliśmy z 
innymi rodzinami jak podjeżdża autokar, 
wysypują się z niego nasi goście, ustawiają 
równo swoje bagaże i ruszają w stronę ko-
ścioła owacyjnie witani przez wszystkich 
zgromadzonych. A potem oczekiwanie na 
„naszych” pielgrzymów… 
I zaczęło się wspaniałe doświadczenie; 
wspólne modlitwy, posiłki, rozmowy (chęć  
porozumienia z obu stron była silniejsza niż 

sprawiał, że mieliśmy do siebie coraz więcej 
pytań, coraz bardziej zżyliśmy się ze sobą. Z 
radością patrzyliśmy jak nasza rodzina zysku-
je na przyjęciu ks. Emanuela i kleryka  Anto-
inea, jak się wzmacnia i promienieje. Przecież  
są wakacje, pospałoby się- a tu  śniadanie o 7 
rano ,ale wszyscy uśmiechnięci, pomocni, 
gdzie tylko można było towarzyszący „na-
szym” pielgrzymom, czekający na ich późne 
powroty i zaangażowani w to, by jak najlepiej 
pielgrzymi wspominali swój u nas pobyt. 
 Otarłszy łzę pożegnania możemy zacząć pod-
sumowania: jakie to szczęście, że żyjemy w 
kraju, w którym bez lęku można nosić meda-
lik, krzyżyk, czy koloratkę, czynić znak krzyża 
przy mijanej kapliczce, „wyjść” na ulicę  z 
Panem Jezusem (choćby podczas Drogi Krzy-
żowej) czy, budować kościół. Często będzie-
my wspominać ten czas z rozrzewnieniem i 
radością, przypominając sobie  choćby nie-
które  śmieszne sytuacje, np. podczas próby 
jedzenia bułki z jagodami nożem i widelcem, 
albo gdy dowiedzieliśmy się, że imię naszego 
psa- Bonzo- to nazwa francuskiego wina 
mszalnego… 
 Czas na owoce ŚDM przyjdzie, ale my 
czujemy się w pełni spełnieni, że otrzymali-
śmy łaskę wypełnienia staropolskiego „Gość 
w dom, Bóg w dom”. 
 

Monika i Paweł Szostak z dziećmi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Łukaszu – niesamowity rozmach, kolorystyka, stroje, światła, rekwi-
zyty, oprawa muzyczna… Ile osób wzięło udział ? 
Ł. G – około 150 osób w różnych grupach wiekowych, od 5 lat do liceali-
stów. Zaangażowałem zespół „KRYSZTAŁKI”, lektorów parafialnych, gru-
pę młodzieży z Woli Jachowej i Młodzieżowego Domu Kultury w Kiel-
cach, solistów: Kornelię Kanclerz i Miłosza Mogielskiego… 
-Wola Jachowa to przecież inna parafia. 
Ł.G- w tamtejszym gimnazjum pracuje polonistka, absolwentka Pody-
plomowych Studiów  Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, fantastyczna 
kobieta, świetny fachowiec, wykorzystaliśmy Jej umiejętności do przygo-
towania spektaklu, stąd gościnnie artyści z Woli Jachowej. 
-Ile czasu zajęło Panu przygotowanie widowiska? 
Ł.G -  pracy było dużo: choreografia, oprawa muzyczna, projektowanie 
strojów, rekwizyty… To wszystko trwało kilka miesięcy. Do tego inten-
sywna praca z dziećmi i młodzieżą, 4 miesiące 2 razy w tygodniu po 3 
godziny, w wakacje codziennie… 
-Zaskoczyły nas rekwizyty: „złoty cielec”, wózki sklepowe, telefony 
komórkowe… 
Ł.G – chciałem połączyć przeszłość z teraźniejszością, pokazać słabości 
ludzkie oddalające człowieka od Boga… 
 
Udało się Panu zmusić nas do refleksji nad życiem. Jesteśmy  dumni z 
całego zespołu; z  tych dużych i małych  wykonawców. I z Pana Łukasza 
Górskiego, reżysera, scenografa, choreografa – „Człowieka Orkiestry”. 
Dzięki tym młodym ludziom wydarzenie pozostanie w naszych sercach 
na długo. Dziękujemy! 

Rozmawiała  A. Oszczepalska 

23 lipca na zakończenie pobytu w para-
fii grupy francuskich pielgrzymów na 
ŚDM mieliśmy okazję uczestniczyć w 
duchowej uczcie podczas widowiska 
„BRAMY  NIEBIOS”. To kolejne plene-
rowe widowisko autorstwa Łukasza 
Górskiego.  

Najlepsze cytaty z wizyty papieża w Polsce. 
"Potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi 
uciekających od wojen i głodu, solidarność z 
osobami pozbawionymi swoich praw pod-
stawowych, w tym do swobodnego i bez-
piecznego wyznawania swojej wiary". 
 
"Pragnienie władzy, wielkości i sławy, pra-
gnienie to jest rzeczą tragicznie ludzką i jest 
wielką pokusą, która stara się wkraść wszę-
dzie; dawać siebie innym, eliminując dystan-
se, pozostając w małości i konkretnie wypeł-
niając codzienność – to subtelnie Boskie". 
 
"Nie chciałbym nikogo obrazić, ale napełnia 
mnie bólem, kiedy spotykam ludzi młodych, 
którzy zdają się być przedwczesnymi "emery-
tami". 
 
"Martwi mnie, gdy widzę ludzi, którzy »od-
rzucili ręcznik« zanim rozpoczęli walkę. Któ-
rzy się poddali, kiedy jeszcze nawet nie roz-
poczęli gry". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Trzy słowa, które mogą wam pomóc, aby 
przeżyć życie małżeńskie, w którym występu-
ją trudności. Te trzy słowa to: proszę, prze-
praszam i dziękuję". 
 
"Czasami fruwają talerze, ale nie bójcie się, 
kiedy coś takiego się zdarzy. Dam wam jedną 
radę, nigdy nie kończcie dnia bez zawarcia 
pokoju". 
 
"Gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z 
konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, 
jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy wol-
ność". 
 
"Bóg liczy na ciebie z powodu tego, kim je-
steś, a nie z powodu tego, co masz: w Jego 
oczach nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy 
jakiego używasz telefonu komórkowego". 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszperane w internecie 
 
Według rodzimego CBOS, z sondażu 
przeprowadzonego w lutym wynika, że w 
Polsce jest 80 proc. wierzących. Najwię-
cej osób zamieszkujących nasz kraj należy 
do Kościoła Rzymskokatolickiego. Przy 
prawie 39 mln mieszkańców należy do 
niego aż 33 037 017 wiernych. Polska jest 
krajem wierzących. Według globalnego 
sondażu Worldwide Independent Ne-
twork/Gallup International Association 
(WIN/GIA) wierzy u nas aż 86 proc. oby-
wateli. 10 proc. wątpi w istnienie Boga, a 
2 proc. deklaruje, że są ateistami. Co 
ciekawe, dane na temat Polski przypomi-
nają te z Afganistanu i Pakistanu, gdzie 
87 proc. to wierzący muzułmanie. Z tą 
różnicą, że w tamtych krajach wiara jest 
obowiązkowa, ateizm jest wykroczeniem 
przeciw prawu. Ale w rankingach wy-
przedzają nas Tajlandczycy z wiarą na 
poziomie 94 proc.  
Kościół Rzymskokatolicki w obrządku 
łacińskim ma na terenie naszego kraju   
10204 kościołów. W 2013 roku było 
30820 duchownych, którzy odprawiali 
mszę dla ponad 33 milionów wiernych. 
Kościół Grekokatolicki obsługuje 136 
świątyń, ma 75 duchownych i 55 000 
wiernych. Na trzecim miejscu pod wzglę-
dem ilości świątyń jest Kościół Polskoka-
tolicki - 80 kościołów, 82 duchownych i 
21432 wiernych, ale więcej osób deklaru-
je przynależność do Kościoła Starokato-
lickiego Mariwitów - 23262 osób, przy 23 
duchownych z 36 kościołów. Najmniej 
świątyń ma Kościół Neounicki w obrząd-
ku bizantyjsko-słowiańskim. Tylko jeden 
kościół, dwóch księży i 136 wiernych. 
W naszym kraju znajduje się 1145 deka-
natów, 10204 parafii, 30820 księży, 2860 
alumnów diecezjalnych, 20610 sióstr 
zakonnych. Do tego Kościoła przynależy 
94,9 proc. ogółu mieszkańców Polski, 
3238 ludzi przypada na parafię, a 1072 na 
księdza. 

5 dni z papieżem  
Pięć dni spędził w Polsce papież Franciszek podczas Światowych Dni Mło-
dzieży. W programie wizyty znalazł też czas na odwiedzenie Jasnej Góry, 
gdzie w miniony czwartek odprawił mszę z okazji 1050 rocznicy Chrztu 
Polski. W tym czasie jego słów słuchały miliony wiernych z całego świata. 
Tak wyglądały ŚDM w liczbach:  
3 miliony pielgrzymów uczestniczyło w uroczystej Mszy Posłania, którą 
wczoraj odprawił papież Franciszek na Campus Misericordia. Było to kul-
minacyjne wydarzenie ŚDM. O takiej liczbie uczestników mówił bp Da-
mian Muskus, koordynator generalny ŚDM w Polsce. Z kolei rzecznik Wa-
tykanu ks. Federico Lombardi, podał, że słów papieża na mszy w Brzegach 
wysłuchało 1,5 mln pielgrzymów.  
187 - z tylu krajów przyjechali do Polski pielgrzymi, którzy uczestniczyli w 
ŚDM. Najwięcej zarejestrowanych młodych ludzi pochodziło z Polski oraz 
z Włoch. Gościliśmy młodych ludzi, m.in. Ghany, Chin, Austrii, Wenezueli, 
Peru, Japonii, Włoch, Hiszpanii, Mołdawii, Francji, Czech, Grecji, Meksyku, 
Argentyny, Kongo, Indii, Węgier, Niemiec, Kanady, czy USA.  
38 tys. funkcjonariuszy czuwało nad bezpieczeństwem wiernych. W tym 
ponad 17 tys. policjantów, 11,6 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 9 
tys. strażaków i ponad 800 funkcjonariuszy BOR. Tylko w samym Krako-
wie porządku pilnowało ok. 12 tys. policjantów, w tym m.in. z ruchu dro-
gowego, prewencji i wydziałów kryminalnych, ponad 5,6 tys. strażaków 
oraz 1,8 tys. żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Na tym nie koniec. Ich 
działanie wspierali strażnicy miejscy, służby ratunkowe czy wolontariusze. 
700 dodatkowych pociągów, blisko tyle dla pielgrzymów uruchomiły 
spółki kolejowe zrzeszone w Grupie PKP oraz przewoźnicy samorządowi, 
w tym Koleje Śląskie.  
3 godziny Ojciec Święty spędził na Jasnej Górze. Odprawił tam mszę świę-
tą z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Z tej okazji do Częstochowy przyjecha-
ło około ćwierć miliona wiernych. Ich bezpieczeństwa pilnowało około 8 
tys. policjantów i przedstawicieli innych służb państwowych oraz 130 
strażników miejskich.  
5 stron miało przemówienie, które papież Franciszek planował wygłosić 
podczas spotkania z wolontariuszami ŚDM. - Nie wiem czy piękne, trochę 
nudne. Przekażę to przemówienie po hiszpańsku - żartował odstawiając 
kartki na bok. Po raz kolejny pokazał spontaniczne zachowanie oraz poka-
zał, że ma wyśmienite poczucie humoru.  
70 razy. Podczas wizyty papieża w Częstochowie służby medyczne inter-
weniowały ok. 70 razy. Do szpitala odwieziono 5 osób. Jedną z nich była 
uczestniczka uroczystości, która zaczęła rodzić. O 14.33 w szpitalu na Par-
kitce na świat przyszła jej córeczka - Klara Franciszka.  
3,5 miliona mieszkańców ma Panama, kraj położony na pasie lądu łączą-
cym Amerykę Północną i Południową, w którym w 2019 roku odbędą się 
kolejne ŚDM. 

Źródło: http://www.dziennikzachodni.pl/ 

Pewien niedowiarek mówi do kapłana: 
- Chrześcijaństwo istnieje już dwa tysią-
ce lat, a ja nie widzę, by ludzie przez 
ten czas choć trochę zmienili się na 
lepsze. 
Kapłan na to: 
- Woda istnieje od miliardów lat, a 
niech pan się przyjrzy swojej szyi! 

Szlomo Rozencwajg ma się 
chrzcić, pyta więc chrześcija-
nina, co należy założyć na tę 
uroczystość. 
- Co by ci tu poradzić? - zasta-
nawia się zapytany. - My cho-
dzimy do chrztu w pielu-
chach... 

- Czego uczy nas przypowieść o ro-
botnikach w winnicy, z których każdy 
otrzymał jednakową zapłatę, bez 
względu na to, czy przyszedł o go-
dzinie pierwszej, czy dopiero o jede-
nastej? - pyta katecheta na lekcji 
religii. 
- Żeby się za bardzo nie spieszyć do 
pracy. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Różne źródła dotyczące polskich sale-
zjanów wspominają postać brata Felik-
sa Cedro pochodzącego z Daleszyc, 
który zginął śmiercią męczeńską w 
czasie Powstania Warszawskiego w 
1944 roku. Najobszerniej opisał ten 
fakt ks. Bronisław Kant SDB („Księga 
Męczeństwa Salezjanów Polskich”}, 
Dnia 4 września 1944 roku, podczas 
powstania Warszawskiego, zginął w 
Zakładzie Salezjańskim w Warszawie 
przy ulicy Lipowej 14 brat Feliks Cedro. 
Wiele czasu upłynęło od chwili jego 
śmierci do godnego pochówku, ci co z 
nim przebywali w Zakładzie na Lipowej 
nawet się nie spostrzegli, kiedy został  
zastrzelony przez żołnierza niemiec-
kiego.        Brat Feliks Cedro urodził się 
w Daleszycach  dnia 14 listopada  1885 
roku. Jego rodzicami byli: Józef Cedro i 
Ludwika z domu Gołębiowska.  Z do-
kumentów wynika, że miał jeszcze 
starszego o rok  brata Jana, który 
zmarł w 1949 roku w Zagórzu k. Kielc. 
W wieku 38 lat zgłosił się do Zgroma-
dzenia i odbył aspiranturę w Kielcach. 
Nowicjat rozpoczął w 1924 roku w  
Kleczy Dolnej, a zakończył w Czerwiń-
sku, gdzie w 1925 roku złożył śluby 
zakonne,  a trzy lata później śluby 
wieczyste. Przebywał w Wilnie, Róża-
nymstoku, Dworcu i w Lądzie.  
 

Wszędzie z pasją  pracował  jako 
ogrodnik,.  
W 1935 roku został przeniesiony na 
ulicę Lipową w Warszawie.  
Na prośbę biskupa polowego Józefa 
Gawliny został portierem domu bisku-
piego. W pamięci współpracowników 
księdza biskupa Gawliny pozostał  jako 
bardzo pobożny, wierny praktykom 
religijnym człowiek. Punktualny do 
przesady otrzymał tytuł „Zegarynka”.   
Ksiądz Piotr Tirone, przełożony, który 
przyjmował go do Zgromadzenia 
wspomina:  Koadiutor Cedro był 
prawdziwym wzorem pokory i dosko-
nałego posłuszeństwa.  Chętnie speł-
niał każdą pracę i wykonywał ją z naj-
większą troskliwością. Na nic się nigdy 
nie skarżył, ze wszystkiego był zado-
wolony, mało mówił, był zawsze sku-
piony i robił wrażenie, że zawsze jest 
zjednoczony z Bogiem.                 
7 lutego 1944 roku przeżył wraz ze 
wszystkimi współbraćmi aresztowanie 
i wywiezienie na Pawiak. Oprócz sale-
zjanów zostali aresztowani pracownicy 
świeccy oraz starsi wychowankowie, w 
sumie około 50 osób. Dom na Lipowej  
opustoszał.  
Pozostało około 60-70 sierot, nad  
którymi opiekę gestapo zleciło Opiece 
Społecznej.                             

25 lutego brat Feliks Cedro, wraz z 
drugim koadiutorem i dwoma i został 
zwolniony z Pawiaka i wrócił na ulicę 
Lipową. Inni aresztowani zostali wy-
słani do obozu koncentracyjnego w 
Gross-Rosen. Objął brat Cedro swój 
„posterunek” na portierni. Czuł się 
nieswojo, nie było nikogo, kto by mógł 
wydawać polecenia, a bez tego brat 
Feliks nie mógł być szczęśliwy. Wkrót-
ce na ul. Lipowej pojawili się księża 
salezjanie, ale niebawem wybuchło 
Powstanie Warszawskie, rozpoczęły 
się bombardowania. 4 września Niem-
cy palili napalmem domy na Powiślu. 
Wypędzano mieszkańców na podwó-
rza, ale brat Feliks miał problemy ze 
słuchem i nie wykonał polecenia. Nie-
miec strzelił do niego i miotaczem 
spalił dom. Zwęglone zwłoki długo 
leżały na schodach między portiernią i 
zakrystią, współbracia znaleźli je do-
piero w listopadzie.  Tymczasowy po-
chówek odbył się na podwórku daw-
nego Zakładu, dopiero po przejściu 
frontu (styczeń – luty 1945 r.) odbył się 
pogrzeb brata Feliksa Cedro na Cmen-
tarzu Bródnowskim.  Spoczął w sale-
zjańskiej kwaterze .   

 
A.Oszczepalska 

 

 5 sierpnia 1944 roku  bryczką paro-
konną przyjechało do Daleszyc 2 Mon-
gołów. Partyzanci na własną rękę zaat-
akowali ich raniąc śmiertelnie jednego, 
drugi zbiegł. Zbiegły kałmuk zaalarmo-
wał kwaterujących w Górnie swoich 
rodaków. Wystarczyła godzina, aby do 
Daleszyc nadciągnął 150 – osobowy 
oddział Mongołów. Pierwszymi ofia-
rami byli trzej mężczyźni, którzy nie 
zdążyli zbiec do lasu. Prawdziwe piekło 
rozpętało się w Daleszycach: wyłapy-
wano mężczyzn na polach, przy rzece, 
zgwałcono ok. 30 kobiet, zrabowano 
resztki dobytku.  16  złapanych  męż-
czyzn  skrępowano sznurami przywią-
zano do koni i uprowadzono w kierun-
ku Górna. Zostali zamordowani w 
okrutny sposób: połamane ręce i nogi, 
porozbijane czaszki, wybite zęby, wy-
dłubane oczy, obcięte uszy, a nawet 
rozpłatane brzuchy. Kilku rozstrzelano 
już przy drodze i porzucono w rowie, 
reszty dokonano w Górnie w pobliżu 
obór plebańskich. 

Następnego dnia wczesnym rankiem 
żony pomordowanych z miejscowym 
księdzem proboszczem  ks. Mikołajem 
Łapotem udali się do Górna w poszu-
kiwaniu ofiar. Miejscowi gospodarze 
wskazali miejsce kaźni. Ciała były tak 
zmasakrowane, ze trudno było je zi-
dentyfikować.  5 i 6 sierpnia przewie-
ziono na furmankach ciała zamordo-
wanych. Był problem ze zrobieniem 
kilkunastu trumien. Porucznik Dąb 
znalazł w nadleśnictwie deski,  a dwaj 
pracowici stolarze: Stanisław Kraska i 
Antoni Kwiatkowski w pośpiechu zbija-
li trumny, bardziej przypominające 
skrzynie, ale nie było czasu i możliwo-
ści na wykonanie tradycyjnych tru-
mien. Por. Dąb starał się także  o  wy-
kopanie na cmentarzu grobów.  Ksiądz 
chciał zorganizować uroczystości po-
grzebowe, pochować ich we wspólnej 
mogile, ale kiedy ludzie zaczęli się 
gromadzić przed kościołem na przed-
mieściach Daleszyc ponownie pojawili 
się Niemcy. Strzały zmusiły ludzi do 
ucieczki, Daleszyce opustoszały. Ciała 

przedmieściach Daleszyc ponownie 
pojawili się Niemcy. Strzały zmusiły 
ludzi do ucieczki, Daleszyce opustosza-
ły. Ciała pomordowanych na skutek 
upału szybko się rozkładały. Kościół 
ubezpieczany był przez partyzantów, 
na wieży dyżurowali obserwatorzy. 
Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, 
że  uroczystości  pogrzebowe  zgroma-
dzą mieszkańców, stąd skierowali atak 
w tamtym kierunku.   Księża sami zor-
ganizowali przewiezienie pomordowa-
nych na cmentarz, osobiście załado-
wywali trumny na wóz i odwozili na 
cmentarz. Kiedy nieco ucichło, do księ-
ży dołączyły żony zmarłych i w pośpie-
chu, bez ceremonii pogrzebano  nie-
boszczyków. Dla mieszkańców Dale-
szyc było to bardzo bolesne doświad-
czenie i ogromny strach przed tym, co 
dalej mogło nastąpić. Konieczna była 
kolejna ucieczka i szukanie schronienia 
w lesie.  Wiele rodzin uciekło w lasy 
cisowskie w pobliże obozowiska party-
zantów – tu czuli się bezpieczniej. 



 
 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zapewniam Was, że wasza miłość do 
Chrystusa i otwartość na Ducha Praw-
dy są najcenniejszym świadectwem 
misji Kościoła w świecie” [Jan Paweł II] 
Doświadczenie Odnowy w Duchu 
Świętym w Diecezji Kieleckiej 
Odnowa charyzmatyczna to wielki dar 
od Boga. Wszędzie możemy się mo-
dlić, możemy się przyłączyć do każdej 
grupy modlitewnej, być zaangażowani 
w różne ruchy katolickie, w działania 
kościelne, itd. Ale nigdzie nie jesteśmy 
tak formowani jak w Odnowie w Du-
chu Świętym, nigdzie nie poczujemy 
się tak kochani, tak potrzebni, tak 
odpowiedzialni. To we wspólnocie 
Odnowy z wielką pasją możemy pra-
cować nad swoim uświęceniem, 
wspierani przez ludzi, którzy kochają 
Boga tak samo jak ja czy Ty. Wspólno-
ta staje się drugim domem, w którym 
jesteś rozumiany, w którym jesteś 
akceptowany z Twoimi zaletami i wa-
dami, w którym możesz otworzyć swo-
je serce i modlić się spontanicznie, tak 
jak czujesz, tak jak pragniesz, tak jak 
podpowiada Ci Duch Święty. Odnowa 
w Duchu Świętym może przerażać, 
odpychać, powodować lęk, ale tylko 
do momentu, kiedy nie pozna się jej 
od środka. Taką wspólnotę tworzą 
zwykli ludzie, ludzie grzeszni, którzy 
jednak wyciągają ręce do Pana jak 
dzieci, prosząc o przemianę we-
wnętrzną, ludzie, którzy na co dzień 
żyją zwyczajnie, ale pragną być blisko 
Boga, którzy w ten sposób postrzegają 
swoje doświadczenie Odnowy w Du-
chu Świętym: 
Moje pierwsze doświadczenie wspól-
noty Odnowy w Duchu Świętym było 
związane ze wspólnotą charyzmatycz-
ną w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Kielcach w latach 1977-81. 
Założona została w 1976/77 przez 
kleryków, którzy swoje doświadczenie 
Ducha Świętego wyniesione z Ruchu 
Światło – Życie przenieśli do duchowo-
ści seminaryjnej. Codziennie wcześnie 
rano za wiedzą ojca duchownego roz-
poczynali swój dzień formacyjny od 
jutrzni oraz modlitwy spontanicznej i 
modlitwy językami (np. Dz 2 i 1 Kor 12-
14). Odbywały się również spotkania 
modlitewne w innych godzinach na 
chórze w kościele Św. Trójcy. Uczestni-
cy tych spotkań przeżycie tajemnicy 
Ducha Świętego przekazywali innym 
ludziom podczas Oaz Modlitewnych na 

Ducha Świętego przekazywali innym 
ludziom podczas Oaz Modlitewnych na 
Karczówce, czy też w rozmównicy semi-
naryjnej w prywatnych rozmowach i 
modlitwach, gdy dawali świadectwo 
własnej wiary w Jezusa. Ważnym prze-
życiem tych osób była też ewangelizacja 
ludzi spotykanych poza Seminarium. To 
w tej wspólnocie odkryłem modlitwę, 
którą Św. Paweł nazywa glossolalią. 

            Michał 
Jestem we Wspólnocie Odnowy Życia w 
Duchu Świętym „Droga na Syjon” od 
początku jej powstania w naszej parafii i 
teraz nie wyobrażam sobie mojego 
życia bez niej.  Wspólnota, ludzie, któ-
rzy ją tworzą są dla mnie jak druga ro-
dzina. Tutaj wzrastam w wierze. Otwie-
ram się na działanie Ducha Świętego, 
którego poznałam i tak naprawdę Jego 
obecność  poczułam dopiero właśnie tu 
w Odnowie. Cotygodniowe spotkania i 
modlitwa we wspólnocie wypełniają 
mnie niesamowitą radością, miłością i 
pokojem. Obecność we wspólnocie 
uświadomiła mi, że Jezus jest obecny w 
każdej chwili mojego życia, i że moje 
życie bez Chrystusa nie ma sensu. 
Bądź uwielbiony mój Panie, że zapra-
gnąłeś mojej obecności we wspólnocie. 

                           Ania G. 
Jestem we Wspólnocie Odnowy w Du-
chu Św. ponad trzy lata i nie wyobrażam 
sobie dalszego życia bez modlitw do 
Ducha Św. Od tego momentu, muszę 
powiedzieć, że narodziłam się od nowa 
– bo poznałam Trzecią Osobę Trójcy Św. 
Wiem, że Duch Św. jest w mym życiu od 
chwili chrztu św., komunii czy bierzmo-
wania, jednak ja nie modliłam się do 
Niego bezpośrednio, nie wzywałam 
Ducha Św.  w trudnym sytuacjach i nie 
uwielbiałam Go. Będąc we Wspólnocie 
poznaję Go na nowo, podnosząc ręce 
na modlitwie wzywam Go z całego ser-
ca w różnych intencjach. Poznałam 
modlitwę uwielbienia, cudowną modli-
twę, którą nie znałam, albo też nie uży-
wałam. Od momentu kiedy jestem we 
Wspólnocie widzę różnicę w mym życiu 
i widzę jak Duch Św. działa, przemienia 
moje serce, odnajduję pokój i radość w 
mym życiu. Dziękuję Mu, że przyprowa-
dził mnie do Wspólnoty Odnowy w 
Duchu Św. Droga na Syjon i że mogę tu 
być.                                             Monika 
Moje pierwsze kroki w Odnowie były
    
           Monika  

niezbyt chętne, ale nie miałam odwagi 
odmówić koleżance, która mnie zapra-
szała. Teraz po latach dużo się zmieniło. 
Chętnie przychodzę na spotkania 
wspólnoty, czuję się tam jak w rodzinie. 
Wszyscy są życzliwi i uśmiechnięci. W 
Odnowie poznałam bliżej Boga. Czuję, 
że jestem kochana i sama bardziej ko-
cham. Tu właśnie uważam, że moja 
modlitwa podoba się Jezusowi, ponie-
waż to nie koleżanka, ale sam Jezus 
mnie zaprasza i gromadzi w coraz to 
liczniejszym gronie. Jaka to wielka łaska 
Boża, że w Daleszycach powstała 
wspólnota Odnowy Życia w Duchu 
Świętym i że tutaj możemy się jedno-
czyć i uwielbiać Boga. Chwała Panu! 

               Halina 
Pierwszy raz doświadczyłam Odnowy 
Życia w Duchu Świętym we Wspólnocie 
Św. Michała Archanioła w Kielcach. 
Gdybym wierzyła w przypadki, to pew-
nie bym napisała, że znalazłam się tam 
całkiem przypadkiem. Oczywiście Bóg 
miał plan i dlatego posłał mnie do tej 
wspólnoty. Poznałam w niej ludzi, któ-
rzy z głębi serca uwielbiali Boga i mimo 
tego, że byli zwykłymi śmiertelnikami i 
niczym się ode mnie nie różnili, wszyst-
ko zawierzyli Jezusowi. Poza tym czu-
łam od nich ogromną sympatię, każde-
go witali serdecznie i akceptowali ta-
kiego, jakim jest. Takie bijące od nich 
ciepło było mi w tamtym czasie szcze-
gólnie potrzebne. Opiekunem wspólno-
ty był w tamtym czasie, i nadal jest, 
wspaniały, uduchowiony kapłan, które-
go każde słowo chłonęłam z otwartym 
sercem. Po pewnym czasie Duch Święty 
doprowadził do powstania wspólnoty w 
Daleszycach. To okazało się szansą na 
cotygodniowe spotkania w miejscu 
zamieszkania. Obecnie należę do 
wspólnoty „Droga na Syjon” 3 lata i 
widzę, jak Duch Święty mnie prowadzi, 
jak ważne jest dla mnie trwanie przy tej 
wspólnocie, zarówno w dobrych chwi-
lach jak i momentach zwątpienia. Nie 
jestem przez to kimś szczególnym, je-
stem zwykłym, grzesznym człowiekiem. 
Ale przynajmniej wiem, że wkroczyłam 
na drogę Jezusa, że pragnę być Jego 
uczniem, że oddaję Mu moje życie i 
skoro powierzyłam się Jemu, to gdybym 
nawet zboczyła z tej drogi, Jezus się 
zatroszczy, abym na nią powróciła.  

Rada Wspólnoty „Droga na Syjon” 
 
 
 

„Zapewniam Was, że wasza miłość do Chrystusa i otwartość na Ducha Prawdy są najcenniejszym świadectwem misji 
Kościoła w świecie” [Jan Paweł II] 
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10 lipca br. Tuż po Mszy św. schola z Brześcia  „ Ziarenka  Na-
dziei”przebywająca na warsztatach muzycznych w pobliskim Borkowie 
zaprezentowała w daleszyckiej świątyni  spektakl  słowno – muzyczny „ 
TAK  RODZIŁA  SIĘ  POLSKA”. Oparty na tekstach Zofii Kaliskiej montaż 
obrazował początki naszego państwa i moment chrztu Mieszka. Była to 
kwintesencja naszej historii; bez dat, bez konieczności zapamiętywania 
chronologii zdarzeń, doskonała lekcja historii. 


