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SPECJALNY PREZENT  NA  NOWY  ROK 

 

    WSZYSTKIM       ŻYCZYMY  

      TAKIEGO  KALENDARZA ! ! !

 

 

Jechałem kiedyś do chorej kobiety, by udzielić jej sakramentów. 

Była niedziela, tuż przed sumą, ok. 11.30. Kiedy przyjechałem 

do tej wioski, przy drodze zobaczyłem kilkunastu mężczyzn, co 

było starym zwyczajem w tej wiosce, takie przestawanie, wy-

miana informacji, trochę żartów, humoru. Ale kiedy podjechali-

śmy bliżej, zobaczyłem, że ci mężczyźni ubrani są w codzienne , 

robocze ubrania, nieogoleni, niektórzy już po paru piwkach. 

Pomyślałem z żalem o ich dzieciach, które uczyłem, o ich bli-

skich, których znałem. Jak trudno jest w takich warunkach świę-

tować. Oczywiście, że trzeba było dać jeść krowom, świniom , 

koniom itd. Ale przecież można się przebrać, ogolić, umyć. To 

niechlujstwo tych mężczyzn niszczyło jakiekolwiek świętowanie 

w ich domach. 

Zawsze czekałem przed Świętami na przyjazd gości. 

Największą radość sprawiało bowiem wspólne świętowanie. 

Nocna droga na Pasterkę, jazda saniami, właściwie kulig przez 

ośnieżony las. Dziesiątki sań. Świąteczne obiadokolacje, w cza-

sie których ciągnęły się długie opowieści świąteczne i nieświą-

teczne. Przywoływaliśmy pamięć o tych, którzy odeszli. Jedną 

Wigilię przeżyliśmy z kolegami na grobach powstańców stycz-

niowych w Grochowiskach koło Buska. Nigdy już w czasie ka-

płaństwa nie byłem na wigilii w domu rodzinnym. 

W wielu rodzinach naszej parafii nie będzie świętowa-

nia. Bo znów nikt nie pamiętał, nie przyjechał, nikt nie złożył 

życzeń. Syn czy córka z ogromną pewnością siebie, kpią z mo-

dlitwy ojca czy matki. Życzę wszystkim, by zawsze mieli z kim 

przełamać się opłatkiem, jeśli nie z bliskimi, to z całym świa-

tem. 

                                              Ks. Tadeusz Cudzik 

 

 

Słowo 

proboszcz

a 

W numerze: Słowo Proboszcza; Kącik Jubilata; Wieści z 

parafii; Epitafium dla księdza; Legendy; Ciekawostki… 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kącik jubilata 

 

SŁOWO  PROBOSZCZA 

W ciszy wyczekiwania na wigilijną 

gwiazdę, do otwartego serca 

niech przyjdzie Pan i umocni nas 

swoim pokojem, byśmy go mogli 

rozdać wszędzie tam, gdzie nie-

pokój. Błogosławionych świąt !         

 

Styczniowymi jubilatami są:              

KUŁAGA MARIANNA  1921 Dębczyna      

RZEPECKI  JAN  1924 DALESZYCE                   

ŁUKAWSKA   JANINA 1922 NIWY               

ZIELONKA  STANISŁAWA 1923 Danków        

TARŁOWSKI  ELIGIUSZ  1927 Danków         

Życzymy spokoju, zdrowia i błogosła-

wieństwa Bożego                

 

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odeszli do Domu Ojca: 
Janina Chwastowska ze Słopca,                                            

ur. 1924 zmarła 1.XII 

Władysława Smołuch z Daleszyc                                        

ur. 1926 zmarła 8.XII                                                  

Krystyna Kapuścińska z Daleszyc                             

ur. 1942     zmarła    12. XII                                                   

Stanisław Chaja z Wójtostwa                   

ur.1930  zmarł  12.XII                                                   

Krystyna Łebek z Daleszyc                                            

ur. 1945 zmarła 15.XII -    
                       

  Wspólnota dziecięca  „Boża Brama”. powstała 

dwa miesiące temu,  obecnie liczy  19 osób, do jej 

głównych celów należy Adoracja Najświętszego 

Sakramentu, niesienie pomocy charytatywnej oraz 

występy rozwijające kult świętych i błogosławio-

nych. „Boża Brama” 6 grudnia zaprezentowała    

montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Ten 

prawdziwy św. Mikołaj”. Opiekunem tej wspól-

noty jest ks. Dominik Terczyński. 
 
Pewnie w wielu domach p. Organista zostawił 

sympatyczny pakiecik z opłatkami. Niby nic no-

wego, ale czy zwróciliście uwagę na ostatnią stro-

nę opakowania? Proboszcz skierował do nas cie-

płe życzenia, przypomniał o tradycyjnej polskiej 

Wigilii.                                                                                 
 


 

W dniu Objawienia Pańskiego w naszej parafii 

będzie zorganizowany orszak Trzech Króli.           

O jego przebiegu napiszemy w następnym nume-

rze.     
                           

18 grudnia  harcerze przynieśli do naszej świąty-

ni Betlejemskie Światło Pokoju. Związek Harcer-

stwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło 

Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje 

Światło od słowackich skautów. Przekazanie 

Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowa-

cji raz w Polsce.  Polska jest  ogniwem betlejem-

skiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują 

Światło dalej: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białoru-

si,  do Niemiec, a także na północ – do Danii. 

Betlejemski płomień należy przenieść do swoich 

domów : Błogosławieni, którzy wprowadzają 

pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bo-

żymi.                  
                                                          
„Osławiony” żyrandol z kościoła jest odnowiony i 

zawiśnie w dawnym miejscu.    
 

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

ce „HOMILIE” można odsłuchać BIBLIĘ.                                                                                                              

                                                                             

 W poprzednim numerze „ZWIASTUNA” informowaliśmy o pod-

jętych przez Proboszcza Ks. T. Cudzika staraniach zamontowania 

w naszej świątyni tablicy upamiętniającej Ks. Zdzisława Bartosza. 

Przez wiele lat tradycją była wspólna kolacja wigilijna na daleszyc-

kiej plebanii organizowana przez ks. Bartosza  dla księży z sąsied-

nich parafii. W 1992 roku zamiast przy stole, księża spotkali się 

przy trumnie tego wspaniałego, świętobliwego Kapłana, bowiem 

zmarł 23 grudnia przy ołtarzu, na oczach wiernych, w chwili, kiedy 

zaintonował ofiarowanie „Godzinek o Niepokalanym Poczęciu 

Najświętszej Maryi Panny” … Prosząc, byś nas zbawienną drogą 

prowadziła,- a przy śmierci nam słodką Opiekunką była…”- tak 

cicho , z pokłonem odszedł Proboszcz Ks. Zdzisław Bartosz zosta-

wiając nam duchowy testament : głęboką wiarę  i obowiązek odda-

wania czci Bogu i Matce Najświętszej. Odszedł wspaniały kapłan, 

świetny gospodarz, dzięki któremu zostały odrestaurowane ołtarze, 

odnowione ściany kościoła, pokryty dach na domu ludowym… 

Przez 15 lat troszczył się bardzo o daleszycką świątynię, o los do-

mu ludowego. Nagła śmierć przeszkodziła w realizacji zamierzeń w 

kierunku stworzenia Sanktuarium Maryjnego w naszym kościele. 

Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Białogonie razem ze swoi-

mi rodzicami. 

 

 

 

 



 

EPITAFIUM  DLA  KSIĘDZA 

W świątyni, gdzie zakończył swój ziemski żywot  zawisła tabli-

ca pamiątkowa przypominająca tego Wspaniałego Kapłana. 

Uroczyste odsłonięcie odbyło się w czasie Mszy Św, w obecno-

ści kapłanów, rodziny Ks. Bartosza i licznie zgromadzonych 

parafian.                                                                                          

Serdeczne podziękowania dla konserwatora- P. Janusza Cedro, 

dla PP Elżbiety i Krzysztofa Furmanków i Firmy RENOWAL za 

zaangażowanie i wykonanie epitafium. Dzięki Wam postać Ka-

płana pozostanie  w pamięci obecnego i przyszłych pokoleń. To 

znacząca karta historii Kościoła i Daleszyc, nie wolno o niej 

zapomnieć. 

               

 

 

WIEŚCI  Z  PARAFII 

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cicha noc, święta noc 

… 
    „Cicha noc” to jedyna kolęda, która jest 

śpiewana na całym świecie, a jej słowa zosta-

ły przetłumaczone na niemal wszystkie języ-

ki. Aż trudno uwierzyć, że powstała z winy 

… kota. Na pograniczu Austrii i Niemiec, 

wysoko w Alpach, leży mała wioska Obern-

dorf. W wigilijny dzień 1818 roku ksiądz 

proboszcz Joseph Mohr został zaproszony do 

najbiedniejszej we wsi rodziny, aby ochrzcić 

chore, nowo narodzone dziecko. Gdy ksiądz 

przybył do domu, zobaczył scenę jakby żyw-

cem wziętą z Ewangelii: warunki ubogie jak 

w betlejemskiej stajence i mamę, tulącą śpią-

ce dzieciątko. Ten widok tak bardzo wzruszył 

księdza Josepha, że po powrocie ułożył pięk-

ny wiersz, który zaczynał się od słów: „Cicha 

noc, święta noc”. Tymczasem w wioskowym 

kościółku organista i nauczyciel muzyki,  

Franz Gruber, ćwiczył na organach pieśni na 

uroczystość Bożego Narodzenia. Nagle orga-

ny przestały działać. Okazało się, że jakiś kot 

przedziurawił pazurami miech, który przeka-

zywał powietrze do piszczałek. Sytuacja była 

niewesoła: pan naprawiający instrumenty 

muzyczne mieszkał w miejscowości, do któ-

rej trzeba iść ponad dzień. Niemożliwe było, 

aby organy zostały naprawione przed świę-

tami. 

 Pan organista powiadomił o tym nieszczę-

ściu księdza proboszcza. Ksiądz Joseph nie 

przejął się tym za bardzo, lecz przeczytał 

napisany przed chwilą wiersz. Organista był 

tym tekstem wzruszony i postanowił ułożyć 

do niego melodię. Na szczęście pan Franz 

Gruber miał w domu gitarę, więc przyniósł ją 

i na niej skomponował odpowiednie dźwięki. 

Dokładnie w noc Bożego Narodzenia 1818 

roku, w czasie pasterki pan Gruber, zaczął 

grać pierwsze akordy na gitarze, a ksiądz 

proboszcz zaintonował: „Cicha noc, święta 

noc”. Wierni szybko podchwycili prostą me-

lodię, jakby ją znali od lat. W następnych 

dniach kolęda rozbrzmiewała we wszystkich 

domach w małej alpejskiej wiosce, a po 

upływie niewielu lat podbiła cały świat. 

 

 

 

 

 

Legendy o Bożym Narodzeniu 

        

O Bożym Narodzeniu powstało wiele pięknych legend:       

Przez półpustynne pastwiska wędruje starszy mężczyzna. Szuka 

ognia, aby rozpalić ognisko i ogrzać Matkę wraz z Dziecięciem 

złożonym w skalnej grocie. Z dala spostrzegł płonące ognisko, 

dookoła którego spały owce, a obok czuwał pasterz. Wielkie 

psy, pilnujące stada zerwały się i chciały szczekać, ale nie mo-

gły wydać głosu. Rzuciły się na starca, ale nie mogły wyrządzić 

mu krzywdy. Starzec stąpając po owcach przyszedł do ognia. 

Nieuprzejmy pasterz rzucił w niego kijem, ale kij przeszedł 

obok. Zezwolił jednak wziąć ogień, sądząc, że i tak nie weźmie, 

bo nie ma ani naczynia, ani płonącej głowni. Ale starzec wybrał 

rękami kilka węgli i włożył do kieszeni płaszcza, a one go nie 

parzyły ani nie paliły. Co za dziwna noc? Zapytał siebie zdzi-

wiony pasterz. Psy nie gryzą obcego, owce się nie budzą, kij nie 

uderza a ogień nie parzy. Zaciekawiony poszedł za nieznajo-

mym i przekonał się, że on nie miał nawet nędznej chaty a ubo-

ga Matka i Dziecię znajdują się w zimnej skalnej grocie. I choć 

sam był człowiekiem twardego serca, na widok takiej nędzy 

wzruszył się i ofiarował skórę jagnięcia. Ale zaledwie spełnił 

szlachetny czyn ujrzał to, czego nie widział i nie słyszał wcze-

śniej. Ujrzał chóry aniołów, śpiewających cudowną pieśń o 

Zbawicielu, który narodził się tej nocy. I zrozumiał tajemnicę tej 

cudownej nocy, dobroć zwierząt i radość wszelkiego stworze-

nia. 

Miłość i dobroć otwierają przed nami inny, cudowny świat, 

świat, w którym możemy spotkać zbawiającego Boga.  

                      

Legenda o Salome 

Gdy Józef wraz z brzemienną Marią przybyli do Betlejem na 

spis ludności, wówczas zaczął się poród. Józef umieścił kobietę 

w grocie, a sam udał się na poszukiwanie położnej. Wtedy 

umilkły wszelkie dźwięki, nie było słychać głosów ludzi ani 

śpiew ptaków, ucichł nawet szum rzeki. Gdy Józef powrócił do 

groty z położną o imieniu Salome, Dzieciątko już spało owinięte 

w pieluszki. Salome nie mogła uwierzyć, że Maria właśnie wy-

dała je na świat. Gdy próbowała zbadać kobietę, wtedy jej ręka 

niczym spalona ogniem odpadła. Jednak nastąpił cud. Gdy Sa-

lome tylko dotknęła dzieciątka, została uzdrowiona. Nie miała 

już wątpliwości, że narodził się zwiastowany przez proroków 
Syn Boży. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Podtrzymywanie tradycji powinno być rzeczą świętą, 

lecz w dzisiejszej nowoczesnej epoce XXI wieku, epoce 

drapieżnej, szybkiej często nieludzkiej, umykają nam 

tradycje, obrzędy, zwyczaje związane z sylwestrem i 

Nowym Rokiem. Od wieków zajmowały one i zajmują 

wyjątkowe miejsce w historii polskiej kultury, mimo że 

trochę naiwne to jednak nasze, wyjątkowo pełne dosto-

jeństwa i świąteczne. Często są powtórzeniem obrzędo-

wości bożonarodzeniowej jak chociażby wróżenie na 

pogodę, urodzaj czy wróżby małżeńskie. Na wsiach rów-

nież w miastach nasi przodkowie przywiązywali wielką 

wagę do noworocznych życzeń. Panowało powszechne 

przekonanie, że jeżeli one są szczere to na pewno się 

spełnią. Istniał i w niektórych regionach nadal istnieje 

zwyczaj odwiedzania sąsiadów z życzeniami noworocz-

nymi. Dziś ścieżek do sąsiadów brak, ogrodzone solid-

nymi płotami posesje znacznie utrudniają kontakty, ro-

dziny zamykają się w domach,  kontakty sąsiedzkie w 

Polsce stają się coraz bardziej powierzchowne, ograni-

czone do kurtuazyjnego "dzień dobry". 

          
W okresie świątecznym życzymy sobie wiele dobrego, 

spokojnego i radosnego, czasem też do siego roku, nie 

zdając sobie sprawy ze znaczenia wypowiadanej formuły. 

Słownictwo kościelne zawiera wiele archaizmów.          

W okresie bożonarodzeniowym, np. śpiewając kolędy, 

używamy słownictwa, które żywe było kilka wieków 

temu. Również w przypadku życzeń do siego roku spoty-

kamy się z archaizmem. Życzenia "Do siego roku" były 

stosowane w przeszłości jako życzenia wigilijne. Gospo-

darz, łamiąc opłatek, życzył wszystkim „Ażeby Bóg do-

zwolił doczekać do siego roku.” Życzenia te oznaczały 

mniej więcej tyle, co "życzę, żeby Bóg pozwolił doczekać 

w zdrowiu do nadchodzącego Nowego Roku". Jeśli więc 

w Wigilię, w Nowy Rok czy któregoś dnia w tym okresie 

świątecznym życzymy sobie do siego roku, to pragniemy 

wszyscy spotkać się w tym samym gronie w przyszłym 

roku.  

              

 

 

Tradycja – rzecz święta… 

 

Ciekawostki o Bożym Narodzeniu 
 Boże Narodzenie jest najważniejszym, ale i najpiękniej-

szym świętem w chrześcijańskim kalendarzu. Na rodzi-

mym gruncie obchodzimy je bardziej uroczyście, po-

święcając bożonarodzeniowemu okresowi więcej uwagi   

i emocji, niż w innych krajach. Czy jednak o tych świę-

tach wiemy wszystko? 

Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, 

zaadoptowanych przez Kościół, w okresie średniowie-

cza. Pierwotnie kolacja była ucztą ofiarną składaną w 

darze mieszkańcom zaświatów, czyli duchom. 

Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języ-

ków i dialektów. 

Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, w 

1224 roku. Miała ona wymiar czysto edukacyjny; przy 

jej pomocy, Franciszek wyjaśniał wiernym sedno Boże-

go Narodzenia. 

Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. 

Tego dnia ozdabiają oni groby bliskich kwiatami, gwiaz-

dami betlejemskimi, ale także koszyczkami ze specjal-

nymi, bożonarodzeniowymi ciasteczkami. 

W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni! W tym czasie 

Grecy spotykają się ze znajomymi i rodziną w pubach, 

restauracjach, a przy tym zasypują mnóstwem prezen-

tów! 

Zwyczaj całowania pod jemiołą pojawił się dopiero w 

XIX wieku. Dużo wcześniej, bo w czasach celtyckich, 

jemiole przypisywano magiczne właściwości: potrafiła 

leczyć, chronić, a nawet zwiększać płodność. 

Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania nowych 

ubrań, strojenia domów, ulic i wszystkiego, co tylko da 

się mniej lub bardziej finezyjnie udekorować. 

 

Choinka to symbol biblijnego drzewa dobra i zła. Stąd 

właśnie powinno się ją dekorować w Wigilię – imieniny 

Adama i Ewy. Pod żadnym pozorem nie może zabraknąć 

na niej jabłka, które jest symbolem zdrowia. 

Nawet ozdoby maja tu swoje znaczenie – łańcuchy sym-

bolizują węża kusiciela pierwszych ludzi, gwiazda na 

szczycie obrazuje gwiazdę betlejemską, która prowadziła 

trzech króli do Dzieciątka, świecące lampki mają ogrze-

wać przychodzące w nocy dusze naszych najbliższych. 

 Pierwsze kolędy w Polsce pojawiły się około XIII w. 

Najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad 11 

milionów dolarów i została ustawiona w Emiratach 

Arabskich. 

 

 

http://styl.fm/newsy/120941.zyczenia-swiateczne-na-boze-narodzenie-zloz-najlepsze
http://styl.fm/newsy/120875.nie-ma-komina-nie-ma-swiat


 
 

 
 

 

posługi ubogim, głosił Ewangelię  z .mądrością, której nikt 

nie mógł się przeciwstawić. 

Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw 

Prawu i Świątyni.  Publicznie wyznał Chrystusa, za co zo-

stał ukamienowany. Jest określany mianem- pierwszy mę-

czennik. Kult Szczepana rozwinął się natychmiast. Imię 

Szczepana włączono do Kanonu rzymskiego. Jest patronem 

diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy i tkaczy.    

Został ukamienowany na podstawie fałszywych zarzutów, 
podobnych do tych, które postawiono Jezusowi, i podobnie 
jak Mistrz, on również przebaczył przed śmiercią swoim 
zabójcom. 

 

 

        Istnieje pewna stara rosyjska legenda opowiadająca 

o czwartym królu, który wyruszył w drogę razem z trzema 

innymi. Ów czwarty król zabrał ze sobą jako prezent dla 

królewskiego Dzieciątka trzy błyszczące, szlachetne kamie-

nie. Był najmłodszym spośród czterech, żadnemu zaś z nich 

nie płonęła w sercu tak głęboka tęsknota, jak właśnie jemu. 

Podczas drogi usłyszał nagle szlochanie dziecka. W kurzu 

zobaczył „leżącego chłopczyka, bezbronnego, nagiego 

i krwawiącego z pięciu ran. Tak niezwykłe było to dziecko, 

tak delikatne i bezbronne, że serce młodego króla napełniło 

się litością". Podniósł je i zawrócił do wioski, którą właśnie 

zostawili za sobą. Tam nikt nie znał dziecka. Poszukał 

opiekunki i przekazał jej jeden ze szlachetnych kamieni, by 

w ten sposób zabezpieczyć życie dziecka. Udał się następ-

nie w dalszą wędrówkę. Gwiazda wskazywała mu drogę. 

Bezbronne dziecko uczyniło go niezmiernie wrażliwym na 

nędzę świata. Przechodził przez miasto, w którym naprze-

ciw niego wyszedł orszak pogrzebowy. Umarł ojciec rodzi-

ny. Matka i dzieci miały być sprzedane do niewoli. Król 

przekazał im drugi drogocenny kamień. Gdy tak wędrował, 

nie widział już gwiazdy. Dręczył się wątpliwościami, czy 

też nie stał się niewierny wobec swojego powołania. Jednak 

wtedy raz jeszcze zajaśniała na niebie gwiazda. Wędrował 

za nią poprzez obcą krainę, w której szalała wojna. W pew-

nej wiosce żołnierze zgromadzili razem wszystkich męż-

czyzn by ich zabić. Wtedy król wykupił ich trzecim szla-

chetnym kamieniem. Ogołocony ze wszystkiego kroczył 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie święto chrze-

ścijańskie obchodzone na pamiątkę Trzech Mędrców 

(Króli), którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon 

nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. W kościele 

katolickim obchodzone 6 stycznia każdego roku. Zwy-

czaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się 

na przełomie wieków XV i XVI wieku. Poświęcanym 

kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano 

domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego 

zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami.                                                       

Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które 

pukając do domów, otrzymywały rogale, zwane „szczo-

drakami”. Śpiewano przy tym kolędy o Trzech Królach. 

Przy kościołach stały stragany, sprzedawano kadzidło i 

kredę. Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj 

święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech 

Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach kato-

lickich pisano litery:   K+M+B  oraz datę bieżącego ro-

ku. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia: Niech 

Chrystus błogosławi temu domowi”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Greckie 

imię Stephanos znaczy 

tyle, co "wieniec" i jest 

tłumaczone na język pol-

ski jako Stefan lub Szcze-

pan. Jego dzieje rozpo-

czynają się od czasu wy-

brania go na diakona Ko-

ścioła. Apostołowie w 

odpowiedzi na propozycję 

św. Piotra wybrali sied-

miu diakonów dla posługi 

ubogim, aby w ten sposób 

odciążyć uczniów Chry-

stusa Nie ograniczył się 

on jednak wyłącznie do 

posługi ubogim. Według 

Dziejów Apostolskich, 

"pełen łaski i mocy Ducha 

Świętego" głosił Ewange-

lię  

 

 

 

Święty Szczepan, diakon 
pierwszy męczennik 

 

             TRZECH   KRÓLI 

przez krainę i pomagał ubogim ludziom. Przybył do pew-

nego portu w chwili, gdy ojciec rodziny jako wioślarz na 

jednej z galer miał odpokutować za swoją winę. Król zao-

fiarował samego siebie i pracował przez wiele lat jako 

wioślarz na galerze. Wtedy w jego sercu ponownie wze-

szła gwiazda. „Wkrótce przeniknęło go wewnętrzne świa-

tło i ogarnęła go spokojna pewność, że mimo wszystko jest 

na właściwej drodze". Został wypuszczony na wolność. 

We śnie znowu zobaczył gwiazdę i usłyszał głos: „Po-

spiesz się!”. Wówczas zajaśniała gwiazda i doprowadziła 

go do bram wielkiego miasta. Z tłumem ludzi został zapę-

dzony na wzgórze, na którym stały trzy krzyże. Ponad 

środkowym krzyżem jaśniała gwiazda. „Wtedy spotkało 

go spojrzenie Człowieka, który wisiał na tym krzyżu. 

Człowiek ten musiał odczuwać wszystkie cierpienia, 

wszystkie utrapienia świata, tak niezwykłe było jego spoj-

rzenie. Ale też litość i bezgraniczną miłość. Jego ręce, 

przybite do krzyża gwoździami, były boleśnie wykrzywio-

ne. Z tych udręczonych rąk rozchodziły się promienie. Jak 

błysk przemknęła myśl: tutaj jest cel, do którego piel-

grzymowałem przez całe życie. Ten Człowiek jest Królem 

ludzi i Zbawieniem świata, na którym oparłem swo-

ją tęsknotę”. Król opadł pod krzyżem na kolana. W jego 

otwarte ręce spadły wtenczas trzy krople krwi. Były bar-

dziej lśniące niż szlachetne kamienie. Gdy Jezus umarł 

z okrzykiem na ustach, umarł też król. „Jego twarz jeszcze 

w śmierci była zwrócona w kierunku Pana i błyszczała jak 

promieniejąca gwiazda". 

          Czwarty król 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłonięcie na daleszyckim rynku pomnika Marszał-

ka Piłsudskiego i słowa wygłoszone w czasie Reko-

lekcji przez ks. Józefa Aszkiełowicza, Jego płomien-

ne, patriotyczne słowa, wspominanie Wilna sprowo-

kowały mnie do pokazania niespotykanych fotografii 

związanych z Marszałkiem. Zmarł 12 maja 1935 r.            

17 maja została odprawiona msza żałobna, ciało mar-

szałka złożono w krypcie św. Leonarda na Wawelu.  

12 maja 1936 serce Piłsudskiego zostało złożone w 

grobie jego matki na cmentarzu Na Rossie  w Wilnie. 

22 czerwca 1937, na polecenie metropolity krakow-

skiego abpa Adama Stefana Sapiehy trumnę przenie-

siono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. 

Fotografie obrazują srebrną urnę z sercem Mar-

szałka i oficerów niosących urnę do kościoła Św. 

Teresy przy Ostrej Bramie w Wilnie. 

            

             

                                                A. Oszczepalska 

                                                                              

         LEKI  Z  BOŻEJ  APTEKI WIEDZIEĆ   WARTO… 
Nadeszła zimowa pogoda. Mróz, śnieg z deszczem, częste 

zmiany temperatur powodują, że stajemy się nieodporni, 

narażeni na przeziębienia. Proponujemy domowe sposoby na 

lekkie dolegliwości: 

Naturalny antybiotyk – miód z kurkumą 

Dzięki właściwościom miodu i kurkumy możemy przygotować 

naturalny antybiotyk, który świetnie zwalcza wiele najróż-

niejszych dolegliwości.                                                     

Składniki: ⅓ szklanki miodu pszczelego (100 g)                            

1 łyżka stołowa kurkumy w proszku (10 g)                            

Przygotowanie :W słoiku łączymy miód pszczeli z kurkumą. 

Dokładnie mieszamy i odstawiamy na całą noc.                              

Sposób dawkowania: Jak tylko zauważysz sympto-

my przeziębienia lub grypy, zastosuj się do poniższych in-

strukcji.                                                                                          

Dzień 1: zażywaj pół łyżki stołowej  co godzinę.                             

Dzień 2: zażywaj pół łyżki stołowej co dwie godziny.                

Dzień 3: zażywaj pół łyżki stołowej 3 razy dziennie.                      

Nie połykaj. Pozostaw w buzi do momentu aż samo się roz-

puści.                                                                                                     

Profilaktycznie: 1 łyżeczka  trzy razy w tygodniu.                                    

Przydaje się również w leczeniu powierzchownych ran i opa-

rzeń, ponieważ przyspiesza proces gojenia i zapobiega infek-

cjom. 

             ROŚLINY  BIBLIJNE 

W tekstach biblijnych pojawia się 128 nazw roślin. Wśród 

nich są owoce, zboża, krzewy, drzewa i zioła będące elemen-

tem codzienności mieszkańców starożytnego Izraela i ich 

sąsiadów. W Starym i Nowym Testamencie występują one w 

różnych kontekstach, często w przypowieściach, porówna-

niach lub w sensie metaforycznym. Dla nas mają one znacze-

nie całkiem praktyczne. Wiele z nich to bowiem rośliny sto-

sowane współcześnie jako przyprawy i środki lecznicze. 

 Wśród nich znajdziecie m.in. czarnuszkę, czosnek, aloes, 

dziką różę, kminek, miętę, czosnek, pokrzywę, malwę, mni-

szek pospolity, mandragorę. 

   Rady ojca Klimuszki 

Najpożyteczniejsze są surówki z jarzyn na czele z surówką z mar-

chwi. Niedoceniane są grzyby. Jeść o każdej porze i w każdej po-

staci. Doskonałe dla chorych na przewód pokarmowy. Są natural-

nymi antybiotykami oraz „naprawiaczami” systemu nerwowego. 

Mają dobroczynny wpływ na wzrok.                                                     

Najbardziej  regenerującym organizm owocem jest granat. Dalej 

idą: grapefruit, migdały, czarna jagoda i czarna porzeczka.             

Natomiast w okresie jesienno-zimowym poleca szczególnie pie-

truszkę i chrzan. 

                                        

http://krokdozdrowia.pl/syrop-marchwi-sposobem-przeziebienia/
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/czarnuszka-olej-z-czarnuszki-wlasciwosci-zastosowanie/re4dbj


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diecezjalne rekolekcje wspólnot 

Odnowy Życia w Duchu Świętym 
na zakończenie Roku Miłosierdzia 
 
       Dnia 26 listopada 2016 roku wspólnoty z diecezji 

kieleckiej wzięły udział w Diecezjalnych Rekolekcjach 

Wspólnot Odnowy Życia w Duchu Świętym na 

zakończenie Roku Miłosierdzia. Rekolekcje odbyły się w 

Zagnańsku przy kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina, w 

parafii, której od niedawna proboszczem jest nasz 

duszpasterz ksiądz Andrzej Drapała. Ze wspólnoty „Droga 

na Syjon” z Daleszyc pojechała delegacja. Rekolekcje 

rozpoczęły się od zawiązania wspólnoty. Śpiewem i 

modlitwą zaprosiliśmy do naszych serc Ducha Świętego, 

prosząc, aby był Panem tego spotkania. Pierwszym 

gościem, który wprowadził nas w temat: „Przesłanie 

miłosierdzia Bożego” był ks. Jarosław Czerkawski. Ksiądz 

Czerkawski podkreślił, że w Jezusie dostępujemy 

zrozumienia, przebaczenia oraz otrzymujemy wolność i to 

jest właśnie Miłosierdzie Boże. Następnie mogliśmy 

wymienić się w grupkach dzielenia naszymi 

doświadczeniami – jak Bóg działał w naszym życiu i w 

naszych wspólnotach w Roku Miłosierdzia, który właśnie 

się zakończył.  

 

 
 
Wyróżnieniem dla nas wszystkich było wysłuchanie 

świadectwa biskupa Jana Piotrowskiego, który zaszczycił 

nas swoją obecnością. Biskup Jan opowiadał nam jak Bóg 

działa w jego życiu, prowadząc go w czasie misji, ale 

również przedstawił nam historię rozlania się Bożego 

miłosierdzia po wszystkich kontynentach w postaci 

obrazów z Panem Jezusem podpisanych „Jezu, ufam 

Tobie”. Obrazy namalował Adolf Hyła. Po poczęstunku i 

rozmowach prowadzonych przy kawie i cieście z naszymi 

braćmi i siostrami z innych wspólnot, zakończyliśmy 

diecezjalne rekolekcje uroczystą mszą świętą sprawowaną 

przez przybyłych kapłanów – opiekunów Wspólnot pod 

przewodnictwem księdza Andrzeja Drapały. 

                  

 

      Z  HISTORII  KOŚCIOŁA 

Ks. Wł. Siarkowski w  GAZECIE  KIELECKIEJ z 

1871 roku tak opisuje daleszycki kościół:                            

…” Największą ozdobą osady jest kościół pod 

wezwaniem Św. Michała Archanioła, wznoszący się na 

dość wyniosłym pagórku. Początek tego domu Bożego 

sięga odległej starożytności. Iwo Odrowąż wzniósł go 

za panowania Leszka Białego, króla polskiego, ok. 

1220 roku. Do dawnego kościoła murowanego, 

przystawiona była druga połowa drewniana do 1590 

roku. W następnych latach ją zburzono, a murowaną 

wystawiono. Dwie kaplice, wystawione zostały za ks. 

Krzysztofa Sasina, który od 1588 do 1630 roku, czyli 

przez 42 lata był rządcą tego kościoła. Konsekracja 

kościoła odbyła się po dwakroć : 8 października 1591 

dopełniona przez Pawła Dębskiego Sufragana 

Krakowskiego, powtórnie w 1628roku 1 października 

uskuteczniona przez Tomasza Oborskiego Sufragana 

Krakowskiego. Kościół ten odwieczny, mający kształt 

krzyża, w ostatnich czasach staraniem ks. Juliana 

Ciechanowskiego- proboszcza parafii Daleszyce ze 

składek parafian gustownie odrestaurowany został. 

Wnętrze jego zdobi kilka ołtarzy, które pod względem 

artystycznym nic osobliwego nie przedstawiają, na 

uwagę zasługuje tylko obraz Najśw. Maryi Panny w 

wielkim ołtarzu,który w dn 5 lipca 1762 roku za 

łaskami słynący uznany został, a do którego lud 

okoliczny ma szczególne nabożeństwo.                        

W skład parafii wchodzą: Borków, Brzechów, 

Danków,Górno, Kaczyn, Krajno, Skorzeszyce, Słopiec, 

Smyków, Szkoda, Zawada. Ludność parafii wynosi 

5831 dusz, 5580 wyznania rzymskokatolickiego,251 

wyznania Mojrzeszowego.                                                          

Kolatorem kościoła był starosta kielecki, który na 

prośbę Zygmunta I otrzymał od Papieża Klemensa VII 

przywilej przedstawiania kandydatów na godności w 

kolegiacie kieleckiej. W 1744 roku 20 maja plebania 

daleszycka wcielona została do kanonii 

kaznodziejstwa kieleckiego nazwanego fundii 

Daleszyce, prawo prezentowania na to beneficjum 

nadane zostało Kapitule Kolegiaty Kieleckiej.”     

POMYŚL…. 

Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebu-
je, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna. 
 
Niezbadane są drogi, na których Bóg odnajduje czło-
wieka. 
 
Dobro jest trudne, Bóg dał dziesięć przykazań, gdy 
szatan tylko jedno: rób co chcesz. 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy w 1826 roku ukończono budowę kapliczkę Św. Miko-

łaja w Daleszycach, zapewne mało kto przypuszczał, że do 

tej samej kaplicy w XXI wieku,  6 grudnia będzie pielgrzy-

mował radosny, dziecięcy korowód, pragnący tego wyjątko-

wego dnia oddać cześć św. Mikołajowi. W tym roku, dale-

szycka wspólnota parafialna szczególnie uczciła św. Mikoła-

ja, organizując 2-dniowe wydarzenie modlitewno-

charytatywne, zatytułowane kryptonimem „Akcja: Święty 

Mikołaj”. W ramach tej akcji, ruszyła pomoc charytatywna-

dorośli parafianie zebrali kwotę 6255 zł, która została prze-

kazana, na rzecz Polaków, mieszkających na Wileńszczyź-

nie, dzieci przynosiły do kościoła parafialnego zabawki, któ-

re zostaną przekazane ich rówieśnikom: młodym Polakom 

żyjącym na Litwie i Ukrainie. Wyjątkowy dla najmłodszych 

parafian dzień 6 grudnia, rozpoczął się o godzinie 14.45 wraz 

z montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez 

wspólnotę dziecięcą „Boża Brama”. Po Mszy Świętej z ko-

ścioła ruszył kolorowy pochód, liczący ponad 90 osób.  

Śpiewano pieśni i utwory odnoszące się do świętego Biskupa 

Mirry, a potem odczytano Litanie do św. Mikołaja razem z 

prośbami w intencji rodzin, przyniesione przez parafian. Pod 

kapliczką św. Mikołaja, dzieci spotkały się ze swoim patro-

nem oraz jego asystentem z nieba. W te postaci wcielili się 

klerycy kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego, 

którym serdecznie dziękujemy. Święty Mikołaj  opowiadał 

jakich cudów przez jego modlitwę dokonywał Jezus, jak 

wyglądała jego droga do świętości, rozdał dzieciom obrazki 

ze swoim wizerunkiem oraz słodycze. Pielgrzymka pod 

czujną eskortą i opieką policji wróciła do kościoła. Zakoń-

czeniem  „Akcji: Św. Mikołaj” była Adoracja Najświętszego 

Sakramentu, która odbyła się 7 grudnia o godzinie 18.15 w 

kościele parafialnym. Modlitewne rozważania poświęcone 

były rodzinie i jej roli w Kościele i w Ojczyźnie. 

                                            Duszpasterze parafii Daleszyce 
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9.12. 2016                                                                          

Panie Jezu Ty się po to narodziłeś, żeby ludzie 

poszli do Nieba. Niektórzy się od Ciebie odwracają, 

twierdzą, że chodzenie do kościoła jest bez sensu.      

A przecież Pan Jezus rodzi się w każdym człowieku, 

nawet w tych, którzy nie wierzą. Każdego roku 

rodzisz się Panie w moim sercu, Tobie powierzam 

moich przyjaciół, którzy otczają mnie miłością od 

Ciebie i do Ciebie, którzy mnie nie opuszczają. Są 

tacy, którzy mnie opuścili, jest mi przykro z tego 

powodu. Proboszcz mi powiedział, że ludzie powinni 

nad sobą pracować.                                                            

11. 12. 2016                                                           

Panie Jezu! Niedługo Wigilia, przyjdź do ludzi, 

którzy się do siebie nie odzywają, święta są po to, 

aby się pojednać. Dziękuję Ci Panie, za kolejny 

Adwent, to 34-ty Adwent w  moim życiu, tyle chorób 

i cierpienia, ale nie na darmo! Mam nadzieję, ze 

zapłatą będzie Niebo. 

      Modlitewny pamiętnik Dominika 
Panie Jezu! Już niedługo będą kolejne święta, w moim 

życiu już 34. Proszę Cię Jezu o zdrowie dla mnie i całej 

rodziny, dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, którzy 

mnie odwiedzają i wspierają modlitwą. W ostatnią sobotę 

była 25-ta rocznica powstania Radia Maryja. To jest 

takie moje „okno na świat”. Proszę Cię Panie Jezu o 

zdrowie dla ks. Tadeusza, który do mnie przychodzi i o 

zdrowie dla Biskupa Mariana.                                       

Zastanawiam się nieraz jak żyją ludzie, którzy nie wierzą 

w Boga ? Bogu trzeba ufać i w Niego wierzyć.                     

Modlę się o dar życia wiecznego dla ludzi, którzy polegli 

za Ojczyznę, abyśmy mogli żyć. Wojna nie jest potrzebna, 

ludzie giną wszędzie, np. w kopalniach. Modlę się za 

poległych w stanie wojennym, niech odpoczywają w 

pokoju. Bądź uwielbiony Panie Jezu za to, co 

podyktowałem. Ja jestem przyjacielem Pana Boga i ludzi. 

Jezu ufam Tobie ! 

 

 

 ŚWIĘTY  MIKOŁAJ  W  DALESZYCACH 

 

 

 

 

 
 


