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   Liczymy nowy czas, ale stare 
grzechy zostają. Człowieka niezwy-
kle trudno uwolnić od przyzwycza-
jeń, nałogów, grzechów, tęsknot, 
ale Pan o tym wie. Na tym bowiem 
polega nasza ludzka kondycja po 
grzechu pierworodnym. My o tym 
wiemy, znamy nasze słabości, ale 
jest nam wygodniej z tym żyć. 
Oczywiście każdy człowiek chciałby 
być innym, silniejszym, odpowie-
dzialnym za słowo, pracę, powoła-
nie. Prawdziwym wobec Boga               
i ludzi. Nie bójmy się prosić Pana         
o łaskę świętości.  

 Wieści z diecezji, de-
kanatu, parafii; 

 2016 – rokiem miło-
sierdzia 

 Dwa słowa o patronie 

 Chrzcielnica: tu ro-
dzimy się dla Jezusa 

 Błogosławiony żył 
wśród  nas. 

 Jasełka z Małym Księ-
ciem 

 Zaplanowano na 2016 

 W służbie kościoła        
i parafii 

 

O świętość naszych bliskich. Roz-
poczęliśmy Święty Rok Miłosier-
dzia, to szansa dla każdego z nas, 
by wejść wyżej w panowaniu nad 
sobą, nad naszymi słabościami, ale 
również, by zejść niżej w pokorze 
życia. Kościół Chrystusowy to ta 
ogromna szansa, że ktoś weźmie na 
swoje ramiona moje grzechy, a na 
pewno uczyni to Chrystus. Popa-
trzmy u początku roku, co ciągnie 
się za nami, co wcześniej czy póź-
niej upomni się o uczciwość, spra-
wiedliwość  i prawdę. 

Proboszcz ksiądz T. Cudzik. 

Kolejny raz apelujemy do wszyst-

kich Parafian, aby włączyli się do 

współredagowania gazetki para-

fialnej. Przejrzyjmy stare fotogra-

fie, dokumenty, sięgnijmy pa-

mięcią do przeszłości, do wspo-

mnień, razem zapiszemy historię 

parafii, nie pozwólmy, by czas 

zatarł ślady. Gazeta parafialna 

nosi tymczasowy „roboczy tytuł”, 

czekamy na propozycje, które 

będą bliższe parafii, będą się         

z nią identyfikować. Propozycje 

można składać w zakrystii,           

w kancelarii lub za pomocą pocz-

ty internetowej:  

zwiastun@autograf.pl 
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Nuncjusz apostolski w Polsce abp 

Celestino Migliore ogłosił bł. Win-

centego Kadłubka patronem miasta 

Jędrzejowa podczas uroczystej Mszy 

św. sprawowanej w Sanktuarium bł. 

Wincentego Kadłubka – w kościele 

archiopactwa cystersów, gdzie bło-

gosławiony zmarł i gdzie spoczywają 

jego doczesne szczątki. Eucharystię 

pod przewodnictwem abp. Celestino 

Migliore koncelebrowali m.in. biskup 

kielecki Jan Piotrowski, biskup po-

mocniczy Marian Florczyk, opat ję-

drzejowskich cystersów – o. Edward 

Stradomski, ojcowie cystersi z Wą-

chocka. 

 

W Uroczystość Objawienia Pańskie-

go, 6 stycznia 2016 r. w wielu miej-

scowościach naszej diecezji przeszedł 

Orszak Trzech Króli - radosny prze-

marsz ze śpiewem kolęd. Orszak 

Trzech Króli jest organizowany w tym 

roku w Polsce po raz ósmy. Co roku 

kolejne miasta i wioski przyłączają 

się do tej inicjatywy. W tym roku 

zgłoszonych zostało ponad 460 miej-

scowości. 

Dekanat  – jednostka organizacyjna 

kościołów katolickich.  Dekanat obejmu-

je kilka do kilkunastu parafii, stąd wy-

wodzi się nazwa (łac. decanus - zarzą-

dzający dziesięcioma). Dekanat jest 

zwartą strukturą duszpasterską obejmu-

jącą część diecezji. Dekanat daleszycki 

wchodzi w skład diecezji kieleckiej. 

 
PARAFIE DEKANATU DALESZYCKIEGO: 
BIELINY, Św. Józefa Oblubieńca NMP 
CISÓW, Św. Wojciecha  
DALESZYCE, Św. Michała Archanioła 
GÓRNO, Św. Wawrzyńca  
HUTA NOWA, Matki Bożej Fatimskiej 
KACZYN, Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jana 
Pawła II 
MAKOSZYN, Św. Piotra i Pawła App. 
NIESTACHÓW, Najświętszego Serca Jezusa 
OCIESĘKI, Św. Jana Chrzciciela 
SKORZESZYCE, Św. Rozalii  
SUKÓW, NMP Królowej Polski i Św. Augustyna  
SZCZECNO, NMP Częstochowskiej 

Chrzty:  
1. Natan syn Rafała i Kamili Wojciechowskich z Kranowa – 13.XII 
2. Adam syn Tomasza i Moniki Mareckich z Kranowa – 25.XII 
3. Liliana córka Dominika i Renaty Kaczmarczyk z Brzechowa – 25.XII 
4. Wiktor syn Roberta i Aleksandry Janic z Daleszyc – 25.XII 
5. Tymon syn Łukasza i Anny Michalczyk z Warszawy – 25.XII 
6. Hanna córka Huberta i Ewy Krzywickich z Kranowa – 3.I 
7. Jakub syn Grzegorza i Katarzyny Suchenia ze Słopca – 3.I 
 
Śluby: 
Albert Agatowski z Huty Podłysica i Angelika Kielasińska z Niw – 26.XII 
 
Odeszli do domu ojca: 
Dominik Michalski 
Krzyżanowski Dariusz 

Planowane są następujące prace w kościele i na terenie 
parafii: 
– została podpisana umowa na wykonanie i montaż 
okien z Firmą HYDROTEST w Niestachowie - koszty z 
VAT em – 137191,74 PLN; 
- budowa WC oraz i domu przedpogrzebowego – jest 
już realizowany projekt tego obiektu w firmie jednego z 
naszych parafian; 
- remont kaplicy cmentarnej; 
- instalacja wentylacji w kościele; 
- zakup ziemi na powiększenie cmentarza grzebalnego; 
- projekt ogrzewania kościoła; 
- instalacja alarmu, telefonów i ewentualnie kamer; 
- renowacja monstrancji, kielichów, puszek. 

W ostatnim 2015 roku w parafii  
Św. Michała Archanioła w Daleszycach 
odbyło się wiele wydarzeń: 
chrzty – 60,  
pogrzeby – 59,  
śluby – 25,  
I Komunia św. – 63,   
Bierzmowanie – 70,  
chorzy odwiedzeni – 170 wizyt. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powinniśmy być dumni, że patronem 
naszej parafii jest  Michał Archanioł. 
Ten święty czczony jest w religii  
chrześcijańskiej, prawosławnej, na-
wet w islamie. Według tradycji chrze-
ścijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer 
zbuntował się przeciwko Bogu i na-
kłonił do buntu 1/3 aniołów, Michał 
miał wystąpić jako pierwszy przeciw-
ko niemu z okrzykiem: "Któż jak 
Bóg!". W Nowym Testamencie poja-
wia się jako stojący na czele hufców 
niebieskich, zwycięsko walczący z 
szatanem i jego zwolennikami. Ucho-
dzi za księcia aniołów, archanioła, 
któremu Bóg powierza zadania wy-
magające szczególnej siły. Wstawia 
się u Boga za ludźmi, jest aniołem 
stróżem ludu chrześcijańskiego. Stoi 
u wezgłowia umierających, którym 
następnie towarzyszy w drodze do 
wieczności. Łączy się z tym jego pa-
tronat nad kaplicami cmentarnymi. 
Jest patronem: mierniczych, radiolo-
gów, rytowników, szermierzy, szlifie-
rzy, złotników, żołnierzy, policjantów, 
a także dobrej śmierci.  Szczególną 
kartę w historii kultu św. Michała 
Archanioła zapisała Polska. 
    Jej rycerstwo doznawało cudownej  
  
 

pomocy św. Michała w walkach z 
niewiernymi. Powstawały bractwa i 
cechy rzemieślników, pod jego we-
zwaniem budowano  kościoły i kapli-
ce, poświęcano mu instytucje ko-
ścielne i świeckie. W Polsce pod 
imieniem św. Michała Archanioła 
wybudowano ponad  300 kościołów. 
Nasz od 800 lat jest jednym z nich. 
Archanioł został ogłoszony Patronem 
Kościoła Katolickiego przez papieża 
Leona XIII. 13 października 1884 roku 
po odprawieniu Mszy świętej w pry-
watnej kaplicy Ojciec Święty Leon XIII 
doznał wizji ekstatycznej. Papież za-
trzymał się u stóp ołtarza.  
Był bardzo zmieniony na twarzy.  
 

Zapytany później, opowiedział, że w 
tej wizji usłyszał głos, jakby rozmowę 
szatana z Chrystusem. 
Był to charczący i nieprzyjemny głos 
diabła, z drugiej zaś strony - łagodny 
głos Chrystusa. Rozmowa sprowadza-
ła się do propozycji szatana.- Mogę 
zniszczyć Twój Kościół.- Spróbuj tego 
dokonać - powiedział Jezus.- Potrze-
buję na to czasu. Wybieram wiek XX, 
potrzebuję na to 70, a może 100 lat. 
Pan Jezus wyraził zgodę na tę próbę, 
by trwała sto lat, i dodał:- Dam swo-
im wiernym siłę i moc do wytrwania. 
Po rozmowie Ojciec Święty pospiesz-
nie, bez rozbierania się w zakrystii z 
szat liturgicznych, udał się do swego 
prywatnego gabinetu i ułożył modli-
twę do św. Michała Archanioła:  Mo-
dlitwa w tekście papieża Leona XIII 
brzmi: 
Święty Michale Archaniele, wspoma-
gaj nas w walce, a przeciw niegodzi-
wości i zasadzkom złego ducha bądź 
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić 
raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, 
Wodzu niebieskich zastępów, szatana 
i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, mocą 
Bożą strąć do piekła. Amen. 

„Czas Bożego Narodzenia to radość z 
przyjścia Zbawiciela również poprzez 
śpiew” – mówił ks. Piotr Kilimczyk po-
mysłodawca i wieloletni dyrektor Świę-
tokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek, który odszedł od nas rok temu. 
Tegoroczna edycja festiwalu zorgani-
zowana została w hołdzie dla Jego tru-
du i poświęcenia jakie włożył w budo-
wanie tak wspaniałej tradycji kolędo-
wania. Przesłuchania odbywały się w 
dniach 11 -13 grudnia w Zespole Szkół 
Katolickich w Kielcach. Finał odbył się 
30 grudnia 2015r w kościele św. Mak-
symiliana Marii Kolbe w Kielcach. Tam 
poznaliśmy nagrodzonych, wśród któ-
rych znalazły się osoby reprezentujące 
instytucje naszej gminy lub pochodzące 
z niej. 
A były to: Kornelia Kanclerz - absol-
wentka Szkoły Podstawowej w Daleszy-
cach, Szkoły Katolickiej w Kielcach, 
reprezentująca II LO im. Jana Śniadec-
kiego w Kielcach - II miejsce w kategorii 
soliści starsi. Kornelia będzie reprezen-
tować Rejon Świętokrzyski na Między-
narodowym Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Bę-
dzinie. 

tem gitarowym Mikołaja Klimka z para-
fii św. Michała w Daleszycach - III miej-
sce w tej samej kategorii wiekowej. 
Gorące podziękowania kierujemy do 
ks. Proboszcza Tadeusza Cudzika, który 
opłacił koszty wyjazdu „Serafinek” na 
przesłuchania festiwalowe oraz do 
Mikołaja Klimka, absolwenta naszej 
szkoły, obecnie ucznia II LO im. Jana 
Śniadeckiego w Kielcach, który nie tylko 
przyczynił się do sukcesu dziewczynek 
na festiwalu, ale również z wielkim 
zaangażowaniem przygotowuje je do 
śpiewu w czasie każdej Mszy Świętej 
dla dzieci.  

Henryka Karyś 

dniach 11-13 grud-
nia w Zespole Szkół 
Katolickich w Kiel-
cach. Finał odbył 
się 30 grudnia 
2015r w kościele 
św. Maksymiliana 
Marii Kolbe w Kiel-
cach. Tam poznali-
śmy nagrodzonych, 
wśród których zna-
lazły się osoby re-
prezentujące insty-
tucje naszej gminy 
lub pochodzące z 
niej. 
A były to: Kornelia 
Kanclerz - absol-

niej. 
A były to: Kornelia Kanclerz - absol-
wentka Szkoły Podstawowej w Dale-
szycach, Szkoły Katolickiej w Kielcach, 
reprezentująca II LO im. Jana Śnia-
deckiego w Kielcach - II miejsce w 
kategorii soliści starsi. Kornelia będzie 
reprezentować Rejon Świętokrzyski 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie. 
-Zespół wokalny „Wybranieccy” z 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Daleszycach - II miejsce w kategorii 
zespoły i schole do lat 13  
-Schola „Serafinki” z akompaniamen-
tem gitarowym Mikołaja Klimka z 
parafii św. Michała w Daleszycach - III 
miejsce w tej samej kategorii wieko-
wej. Gorące podziękowania kieruje-
my do ks. Proboszcza Tadeusza Cu-
dzika, który opłacił koszty wyjazdu 
„Serafinek” na przesłuchania festiwa-
lowe oraz do Mikołaja Klimka, absol-
wenta naszej szkoły, obecnie ucznia II 
LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, 
który nie tylko przyczynił się do suk-
cesu dziewczynek na festiwalu, ale 
również z wielkim zaangażowaniem 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papież Franciszek zapowiedział Nad-
zwyczajny Rok Święty. W jego centrum 
znajdzie się Boże miłosierdzie.  Chciej-
my go przeżywać w świetle słów Pana: 
«Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec» 
"Fundamentem konstrukcji podtrzymu-
jącej całe życie Kościoła jest miłosier-
dzie”  Miłosierdzie to aktywna forma 
współczucia, wyrażająca się w konkret-
nym działaniu, polegającym na bezinte-
resownej pomocy. Samo współczucie 
nie przekładające się na działanie miło-
sierdziem jeszcze nie jest. W archiwal-
nym dokumencie dotyczącej naszej 
parafii czytamy, że biskup kielecki To-
masz Teofil Kuliński zaapelował do 
duchowieństwa kieleckiego, aby złożyli 
składkę na pogorzelców w Daleszycach 
u ówczesnego proboszcza ks. Śnigur-
skiego, „ który zebrane składki rozda 
jak należy. Duchowni winni złożyć 
oświadczenia: już złożyłem na ręce 
proboszcza w Daleszycach tyle i tyle”. 
Dokument zawiera spis księży i wyso-
kość składek, które złożyli. Miłosierdzie 
wynikało ze współczucia,  cechowało 
go  aktywna postawa, która zakłada 
konkretne działanie w kierunku tego, 
kto potrzebuje pomocy. Miłosierdzie 
bowiem  nie tylko cechuje ludzi, ale 
przede wszystkim jest jedną z najwięk-
szych cnót Boga Ojca.  
Pomoc była nieodzowna, bowiem w 
1880 roku miasto strawione było przez 
ogromny pożar.   
Gazeta Kielecka opisała  go następują-
co:  „W zeszłą sobotę tj. 29 maja o 
godz. 4 po południu wszczął się pożar  
 

polach. W niedzielę wczesnym rankiem 
mieszkańcy Kielc powziąwszy wiado-
mość naprędce składkę  zakupili i po-
słali 2000 funtów chleba, a okoliczni 
obywatele nieco zapasów żywności.  
J.W. Naczelnik Guberni osobiście po-
spieszył na miejsce wypadku dla wyda-
nia odpowiednich zarządzeń i niesienia 
pomocy pogorzelcom. Zorganizowany 
na miejscu przez naczelnika powiatu  
Jana Steblowskiego komitet, złożony z 
wójta gminy – Franciszka Łukawskiego, 
ks. Wincentego Rozlau,, L. Furmanka, J. 
Dziurskiego, J. Ostrowskiego, J. Nawar-
skiego, J.Michalczyka – zajął się nie-
zwłocznie rozdziałem nadesłanego 
pożywienia wydając dziennie na każdą 
osobę po kwaterce kaszy lub grochu.                                                                                                         
W ogóle położenie większej części po-
gorzelców  godne jest miłosierdzia 
publicznego  i dlatego z całą ufnością  
odwołujemy się do szlachetnych serc 
współziomków o materialną pomoc dla 
Daleszyczan…”. Jezus nakazuje swoim 
czcicielom miłosierdzie: 
„Żądam od ciebie uczynków miłosier-
dzia, które mają wypływać z miłości ku 
Mnie. Miłosierdzie masz okazywać 
zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz 
się od tego usunąć ani wymówić, ani 
uniewinnić”  
W tak ważnym dla katolików roku za-
stanówmy się, czy choć raz pomyśleli-
śmy  o Miłosierdziu Bożym, którego 
skrzydłem zostaliśmy dotknięci. Drogi 
Czytelniku - nie poczułeś dotknięcia? 
Jeśli potrafiono w 1880 roku, potrafimy 
zapewne obecnie. 

(A.O)  
 

w domu mieszkalnym. Przy silnym wie-
trze ogień przenosząc się z kilku naraz 
miejsc, tak szybko ogarnął znaczne 
przestrzenie, iż w ciągu 4-ch godzin 
spłonęło 93 posesyj, obejmujące 300 
budynków. W ogniu zginęło dwoje 
dzieci. Zgorzała szkoła, sąd gminny z 
aktami i ruchomościami, dom przytułku 
starców, szopa narzędzi ogniowych i 
dom modlitwy starozakonnych. Wielu 
mieszkańców podczas pożaru znajdo-
wało się przy pracy w polu lub na za-
robku w Kielcach i okolicy; obecni z 
przerażenia stracili przytomność, a 
ogień zbyt szybko objął całe dzielnice, 
tak, że z tego morza płomieni dla trud-
nego przystępu i niezmiernego gorąca, 
niepodobna było ruchomego mienia 
wyratować. Ogółem 670 osób pozosta-
ło bez dachu i bez najmniejszych środ-
ków utrzymania. Nie mogąc pomieścić 
się w pozostałych budowlach, całą noc 
z soboty na niedzielę koczowali na  
  
 

  „Myślę, że ludzie zapominają  
o bardzo ważnej życiowej prawdzie. 
Zapominają o tym, że –  
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 
Za mało tej prawdzie  
poświęcają swojego czasu. 
Lecz Tobie nie wolno o tym zapomnieć.  
Zapamiętaj mój sekret:  
„Dobrze się widzi tylko sercem".  

Kwiatek, Ola Dębczyńska, Wiktoria Ara-
basz i Sandra Wójcik, wykazali się profe-
sjonalizmem i dojrzałością, przekazując 
trudne i pouczające treści.  
Przesłanie jasełek z „Małym Księciem" 
jest bardzo czytelne i dla każdego zrozu-
miałe. Jednocześnie pozwala, choć przez 
chwilę zastanowić się nad naszym ży-
ciem, nad tym, do czego zmierzamy i za 
czym nieustannie gonimy oraz pomyśleć 
o sensie naszego życia.  Oryginalny sce-
nariusz, oprawa muzyczna i piękny śpiew 
kolęd wykonaniu Karoliny Powałek, Mo-
niki Tylkowskiej, Rozalki Kozub i Oli Łu-
kawskiej twórczo się przeplatały z wąt-
kami biblijnymi i literackimi. Za takie 
przygotowanie występu - uczniom wraz z 
opiekunami ks. Sebastianem Wideł i p. 
Henryką Karyś - publiczność biła gromkie 
brawa.                                               H. K. 

stwierdzeniami przekazał nam, że „w 
życiu liczy się tylko miłość". Występujący 
unaocznili widzom  problemy współcze-
snego człowieka, jakimi są notoryczny 
BRAK CZASU oraz istnienie ZŁA.  Dzieci, 
młodzież, dorośli - wszyscy zajęci są tylko 
sobą i swoimi sprawami. Nie zwracają 
uwagi na bożonarodzeniową szopkę i 
Jezusa. A przecież … „Dziś niebo się 
otwiera. Dziś Bóg staje się człowiekiem. 
Dziś rodzi się BÓG – MIŁOŚĆ….”  
Młodzi aktorzy Edyta Zwierzyńska, Kac-
per Meresiński, Ola Kapela,  Magda 
Wiech, Karol Sobczyk, Kinga Konat, Da-
niel Górski, Rozalia Kozub, Natalia Krzy-
wicka, Magdalena Mierzwa, Zuzanna 
Szafarczyk, Julia Oszczepalska, Zuzanna 
Salczyńska, Anna Lizis, Julia  
 
 

Słowa te stanowiły główne przesłanie  
tegorocznych Jasełek z Małym Księ-
ciem, które uczniowie ZSP  w Daleszy-
cach przedstawili w kościele parafial-
nym pw. św. Michała Archanioła. W 
inscenizacji pojawił się Mały Książę 
(rewelacyjnie zagrany przez Mateusza 
Golmento) z powieści Antoine'a de 
Saint-Exupéry'ego, który swoją posta-
wą, filozoficznymi pytaniami oraz  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wkraczamy w bardzo ważny dla 
Polski rok: 1050 rocznica przyjęcia 
chrztu. Historycy są zgodni, że to 
radykalnie wpłynęło na losy polskiego 
narodu, państwa i Kościoła. Przyjęcie 
przez księcia Mieszka I chrztu było 
świadomym wyborem chrześcijań-
stwa dla całego państwa, powstałego 
na przestrzeni lat  ze zjednoczenia 
wielu plemion. Nie wiadomo, jak 
wyglądał sam rytuał chrztu,  na pew-
no  Mieszko I i jego dwór nie byli 
polewani wodą jedynie po głowie, ale 
zanurzali się cali w specjalnym base-
nie chrzcielnym. Każdy z nas urodził 
się w konkretnym dniu, który wspo-
mina się co roku. Chrzest, który ma 
miejsce zwykle przy chrzcielnicy, 
określa się w teologii jako nowe na-
rodzenie. Chrzcielnica, obok ołtarza i 
ambony, stanowi istotny element 
wyposażenia każdego kościoła para-
fialnego. Przy niej dokonuje się 
chrzest, on zaś jest początkiem, za-
proszeniem Boga do życia, nadaniem 
niezwykłej godności dziecka Bożego, 
obmyciem, wprowadzeniem we 
wspólnotę. Chrzest - w nim ma swój 
początek nadprzyrodzone życie czło-
wieka. To wejście człowieka na drogę 
Pańską wiodącą do Nieba. 
   Jest jedno ze zdjęć św. Jana Pawła , 
o którym należy tu wspomnieć. Uka-
zuje ono  papieża przy chrzcielnicy, 
przy której został ochrzczony, w 
swym parafialnym kościele w Wado-
wicach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   To zdjęcie jest bardzo wymowne         
i poruszające. Papież klęcząc przy 
chrzcielnicy, modli się. Dziś trudno 
zgadnąć, o czym wtedy myślał.  

Możemy się tylko domyślać, że dzię-
kował Panu Bogu m.in. za swój 
chrzest, że modlił się za swych bli-
skich.  
   „Ja ciebie chrzczę…” to słowa wy-
powiadane przez kapłana w specjal-
nym miejscu w kościele – przy 
chrzcielnicy.    
   
   Marmurowa chrzcielnica w naszej 
świątyni jest prawdopodobnie z po-
czątków XVIII wieku, z wyliczeń wyni-
ka, że przez 100 lat ( 1810 – 1910) 
wodą święconą z tej chrzcielnicy 
ochrzczono ok. 22 400 wiernych, jeśli 
dodać do tego chrzty z kolejnych stu 
lat, to liczba wydaje się zawrotna. 
Będąc w kościele parafialnym popatrz 
na chrzcielnicę, wspomnij swoich 
rodziców chrzestnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   W dokumentach archiwalnych do-
tyczących inwentaryzacji daleszyckie-
go kościoła czytamy: grudzień 1823: 
„Chrzcielnica zaraz przy ambonie, na 
postumencie, marmurowa, wierzch 
drewniany błękitno malowany, w niej 
kociołek drewniany zamyka się na 
pręt żelazny.” Styczeń 1831: 
„Chrzcielnica marmurowa na postu-
mencie kamiennym, na tej pokrycie 
w kształcie korony, drewniane, ma-
lowane”. Taka sama treść zawarta 
jest w protokole z maja 1862 roku. W 
1893 zapisano: „Chrzcielnica marmu-
rowa z miedzianym naczyniem” Jest 
to więc ciągle ta sama chrzcielnica. 

    
 Przy wejściu do kościoła przed bocz-
nymi nawami znajdują się dwie różne 
kropielnice. To prawdopodobnie 
pozostałość po pierwotnym wyposa-
żeniu naszej  świątyni  i nieistniejące-
go od 1801 kościoła Świętego Ducha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Można przypuszczać, że są to 
chrzcielnice ze wspomnianych kościo-
łów. Materiał, z którego je wykona-
no, kształt typu kielichowego są ty-
powe dla średniowiecznych chrzciel-
nic. Gdyby  tezy się potwierdziły,  
byłyby to najstarsze zabytki w Dale-
szycach.                                    (A. O.)                                                   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbliża się 800-lecie powstania naszej 
parafii. Trudno odtworzyć  szczegó-
łowo jej historię, ale podzielmy się z 
parafianami nawet szczątkowymi 
wiadomościami. W naszej parafii 
pracowało wielu księży, dziś informa-
cja o Błogosławionym Jerzym Matu-
lewiczu, którego kościół wspomina 
27 stycznia, w rocznicę śmierci.              
Wiadomości źródłowe, jakie dało się 
zgromadzić na podstawie kieleckich 
archiwaliów diecezjalnych świadczą o 
tym, że przez kilka miesięcy ks. Matu-
lewicz żył w naszej społeczności.   
Wiadomo, że w 1899 r. ks. Matule-
wicz pełnił przez kilka miesięcy obo-
wiązki wikariusza w parafii Daleszyce, 
odległej o kilkanaście kilometrów od 
Kielc (nominację na wikariusza w 
Daleszycach otrzymał prawdopodob-
nie w kwietniu 1899 r.). Według kata-
logu diecezjalnego („Elenchus”) z 
1899 r. parafia daleszycka liczyła 7 
873 wiernych, należało do niej 14 
wiosek. Na terenie parafii znajdowały 
się 3 kaplice (w Górnie, Jachowej 
Woli i Skorzeszycach). Ks. Matulewicz 
pracował w Daleszycach wraz z dru-
gim wikariuszem, ks. Edmundem 
Bieganikiem. Proboszczem parafii był 
ks. Paweł Chęciński. 
Na drodze do świętości biskupa Ma-
tulewicza Bóg postawił Kielce, które 
przyjęły go jako chłopca. Stały się 
domem dla kleryka, a potem miej-
scem pracy dla kapłana. W swoim 
dzienniku duchowym ks. Matulewicz 
zapisał: Hasłem moim niech będzie: 
we wszystkim szukać Boga, wszystko 
czynić na większą chwałę Bożą, we 
wszystko wnosić ducha Bożego, 
wszystko przepajać duchem Bożym... 
Chwała Boża i zbawienie dusz! Czyż 
może być jakiś inny cel, wyższy i szla-
chetniejszy niż ten? 
 

W 1898 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie  i z całym zapałem mło-
dzieńczego serca oddał  się pracy. 3 
sierpnia 1899 roku objął obowiązki 
wikariusza w parafii Daleszyce. Po 
kilku miesiącach zadawniona choroba 
powróciła ze zwielokrotnioną siłą. 
Ksiądz Matulewicz opuścił  Daleszyce 
i udał  się na kurację w Niemczech. 
Do Kielc wrócił  w 1902 roku, wykła-
dał  prawo kanoniczne i łacinę w po-
nownie otwartym seminarium du-
chownym. 
To tylko małe migawki z życia sła-
wetnego biskupa. Jego życie pełne 
problemów i cierpienia może być 
wzorem dla innych.  Dodajmy, że 
arcybiskup Jerzy Matulewicz zmarł 
niespodziewanie 27 stycznia 1927 
roku w pełni sił po ....operacji wy-
rostka robaczkowego. Gdy zmarł, 
nawet jego przeciwnicy nie szczędzili 
słów uznania, a papież Pius XI powie-
dział: „Oto człowiek prawdziwie świę-
ty”.                        
Uroczysty pogrzeb odbył się w kate-
drze kowieńskiej, a w 1934 r. jego 
ciało przeniesiono do mariańskiego 
kościoła w Mariampolu. 28 czerwca 
1987 r. beatyfikował go papież Jan 
Paweł II. Jego relikwie spoczywają w 
bocznej kaplicy w Bazylice św. Micha-
ła w Mariampolu. 
 
 
 

Jerzy Matulewicz ur. 13 kwietnia 
1871 roku we wsi Lugine, w pobliżu 
Mariampola był Litwinem – oryginal-
ne nazwisko: Matulaitis. Był ósmym 
dzieckiem w rodzinie. Mając 3 lata 
stracił ojca. Matka nauczyła go gorą-
cej pobożności i życzliwości dla ludzi, 
zmarła, gdy Jerzy miał zaledwie 10 
lat. Został  pod opieką starszych bra-
ci. To oni zadbali, aby Jerzy konty-
nuował  nauki szkolne. Żyjąc w bie-
dzie, często głodny, bez odpowied-
niego ubrania osiągał sukcesy w szko-
le. Zapadł na zdrowiu, szczególnie 
dokuczała mu rana na nodze. Nawet 
lekarze nie rozpoznali wówczas gruź-
licy kości, z której już nigdy się nie 
wyleczył. Przerywał naukę, pracował 
w gospodarstwie brata, ale ciągle 
myślał o kapłaństwie. Marzenia za-
częły się spełniać, kiedy kuzyn Jerze-
go- Jan Matulewicz, profesor języków 
klasycznych w gimnazjum oraz języka 
rosyjskiego w seminarium duchow-
nym w Kielcach, po naradzie rodzin-
nej w czasie odwiedzin w Lugine w 
1889 roku, zabrał go ze sobą do Kielc. 
Fakt ten miał decydujące znaczenie w 
dalszej drodze Jerzego do kapłaństwa 
– pozwolił mu ukończyć szkołę śred-
nią  i opanować dobrze język łaciński. 
Zmienił także brzmienie swojego 
nazwiska na polskie – Matulewicz. W 
1891 roku wstąpił do seminarium 
duchownego w Kielcach. Niestety po 
zaledwie 2 latach władze carskie za-
mknęły seminarium, ale dzięki zapo-
biegliwemu biskupowi kieleckiemu 
Tomaszowi Kulińskiemu klerycy trafili  
do innych seminariów, Matulewicz 
kontynuował  naukę w Warszawie. Rodzinny dom w Lugine 

W Kielcach na os. Ślichowice jest 
kościół pod wezwaniem Błogosła-
wionego Jerzego Matulewicza, w 
naszej parafii brak jakiegokolwiek 
śladu po pobycie Błogosławionego. 

( A.O) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historię naszej parafii przez 800 lat 
pisali ludzie : księża, służby kościelne, 
parafianie. Jedną z takich osób był 
organista – Józef Urbański, który 
służył parafii przez 44 lata. Jego pracę 
kontynuuje syn – Andrzej. Zechciał 
podzielić się z nami wspomnieniami o 
Ojcu, wspaniałym Człowieku o zadzi-
wiająco bogatym życiorysie. 
- Jak rodzina Urbańskich trafiła do 
Daleszyc? 
- Ojciec urodził się w 1911 roku w 
Korytnicy gm. Sobków. Od najmłod-
szych lat przejawiał talent muzyczny i 
dlatego rodzice wysłali Go do szkoły 
muzycznej w Kielcach. Po jej ukoń-
czeniu kontynuował naukę w szkole 
organistowskiej. Proboszczem w ko-
rytnickiej parafii był ks. Bolesław 
Rusak. Po objęciu probostwa w Dale-
szycach ks. Rusak „zabrał ze sobą” 
naszego Ojca”. 
- Wiele osób kojarzy Józefa Urbań-
skiego z kielecką katedrą. Dlaczego? 
- W 1921 roku Bp Augustyn Łosiński, 
dostrzegając problem braku wykwali-
fikowanych organistów w diecezji, 
powołał  Diecezjalną Komisję d/s 
Organistowskich. Celem tej komisji 
było powołanie Szkoły Organistow-
skiej. 2 października 1922 roku zosta-
ła otwarta Biskupia Szkoła Organi-
stowska. Nauczał w niej m.in. organi-
sta katedralny Józef Rosiński, pod 
jego okiem Ojciec doskonalił sztukę 
muzyczną, często razem grywali. W 
ciągu kilkunastu lat szkoła wykształci-
ła 50 absolwentów. Jej rozwój prze-
rwał wybuch drugiej wojny świato-
wej.  
- Wiemy, że Ojciec miał straszny 
epizod wojenny. 
 

w diecezji koszalińskiej. 
- Nie tylko Pan jest kontynuatorem 
misji p. Urbańskiego. 
- Owszem. Ojciec  nauczył gry na in-
strumentach wiele młodych dziew-
cząt i chłopców w Daleszycach. Kilku 
młodzieńców zostało organistami: 
Józef Powałkiewicz, Stanisław Komi-
sarczyk, Tadeusz Kapuściński, Ryszard 
Duda z Cisowa no i …ja. 
Józef Urbański do dziś wspominany 
jest w środowisku jako bardzo prawy, 
życzliwy człowiek. Przez ponad 40 lat 
do Niego należało miejsce przy orga-
nach w parafii, to Jego głos prowadził  
ścieżkami wiary wyrażanej śpiewem, 
to On dbał o muzyczne piękno litur-
gii. Zmieniali się kolejni proboszczo-
wie, a pan Józef wciąż na swoim 
miejscu, przy organach... Lata 50. i 
60. to był taki czas, kiedy ludziom 
chciało się i uczestniczyć w życiu Ko-
ścioła, i śpiewać pieśni, i odbudowy-
wać z gruzów, albo budować nowe 
kościoły, kaplice, parafie. Wbrew 
temu, czego oczekiwał i na co liczył 
nowy system polityczny. Zawsze pe-
łen zapału organista potrafił skupić 
wokół siebie młodzież i dorosłych, 
wykorzystywał  wszystko to, czego 
nauczył się w szkole organistowskiej. 
Za zaangażowanie w życie diecezji, za 
wyrażanie wiary i wypełnienie chrze-
ścijańskiego przesłania został odzna-
czony medalem papieskim. Wierni 
świeccy poprzez swoje zdolności i 
ofiarną pracę służą pomocą paste-
rzom w dziele krzewienia wiary – 
takim był do stycznia 1991 roku  
p. Józef Urbański.   

 (A.O.)                                                

- Tak. Od pierwszych dni czynny w 
walkach  II wojny światowej. Pod 
Studziankami dostał się do niewoli i 
przebywał w niemieckim obozie je-
nieckim dla oficerów. Tam przeżył 
prawdziwe piekło, które wycisnęło 
piętno na kolejne lata życia naszej 
rodziny. W 1944 roku trafił do Dale-
szyc, oprócz organisty był także nau-
czycielem w miejscowej szkole, Szyb-
ko zainteresowały się Nim ówczesne 
władze, za aktywność i wspieranie AK 
(jeszcze w czasie pobytu w obozie) 
został aresztowany i osadzony w 
więzieniu kieleckim i sandomierskim. 
- Dla rodziny Urbańskich Kościół był 
nadzwyczaj ważny. 
- Ojciec był organistą, ja też kontynu-
uję Jego dzieło, chociaż trudno Mu 
dorównać. Brat Ojca – Stanisław 
Urbański był księdzem, w jego ślady 
poszedł mój brat Jerzy, jest kapłanem  
   

Już po raz drugi Ojcowie Cystersi  z Jędrzejowa zorganizowali 
Ogólnopolski Konkurs: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek 
Mistrz Kultury Polskiej. W konkursie tym brały udział uczenni-
ce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszycach. Wśród 
nagrodzonych znalazły się uczennice kl. VI a, które wykonały 
prace plastyczne o błogosławionym Wincentym Kadłubku 
różnymi technikami.  Rozalia Kozub zdobyła wyróżnienie, a 
Anna Kwiatkowska otrzymała specjalną nagrodę organizatora 
konkursu. Równie ciekawe prace przygotowały Aleksandra 
Łukawska i Amelia Sarek z kl. IV a, które także otrzymały na-
grody.  Dziewczynkom serdecznie gratulujemy. 

Henryka Karyś 
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