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 Wieści z diecezji, 
dekanatu, parafii; 

 Wyjątkowe 
rekolekcje; 

 Kartka z historii; 

 Parafialna rocznica; 

 Papieskie dzieło 
misyjne dzieci; 

 Misyjni kolędnicy; 

 Franciszkańska droga 
ludzi świeckich; 

 Światowy dzień 
zdrowia; 

 Ministranci; 

 Koncert kolęd. 
 

Rozmawiałem kiedyś w gronie moich 
znajomych o nałogach. Oczywiście 
wszyscy narzekali na najczęstszy z 
nałogów – nikotynizm. Każdy wyliczał 
ile kosztuje taki nałóg pieniędzy, 
zdrowia, czasu, nerwów, nie mówiąc o 
innych wartościach. Trzyma człowieka i 
zmusza, by co jakiś czas zapalić, uciec 
od bliskich, od obowiązków, pracy - „na 
papieroska”. To jedno ze zniewoleń, 
które powoli oplata naszą wolność i 
zmusza do określonych zachowań. 
Jeden z naszych poetów, sam ogarnięty 
wieloma nałogami, opisał dokładnie, co 
dzieję się z człowiekiem owładniętym  

nałogiem. Sam doświadczył wielu 
nałogów i w końcu padł jako ich ofiara. 
Ale to przecież nie wszystko. Są setki 
innych zniewoleń niż nikotynizm, 
alkoholizm   czy   narkomania,  czasem 
dziwacznych,    niezrozumiałych    dla 
innych. Zniewoleń, które niszczą budżet 
domowy, małżeństwo, rodzinę, niweczą 
powołanie człowieka. Degradują nas 
roli automatu, bez woli i bez rozumu. 
Warto w tym czasie Wielkiego Postu 
opisać swój nałóg, chyba nie ma 
człowieka bez jakiegoś zniewolenia.  Na 
czym polega ten „nasz” nałóg? Jak 
niszczy życie moje i innych? 
 

Ile razy próbowałem uwolnić się 
od niego? „Nałóg” – to brzmi tak 
niewinnie, rzec by można. Lekki 
przypadek chorobowy, a przecież 
niszczy człowieka do końca, jeśli 
nie zdołamy się uwolnić. Sami 
raczej nie, ale możemy za 
Bartymeuszem wołać – „Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj się nade 
mną”. Wołaj, póki czas. Wielki 
Post – to czas próby, dla kogo 
żyjemy, komu służymy. 

Ksiądz  Proboszcz Tadeusz Cudzik 

 

13 marca 2016 o godz. 17.00 w 
kościele p.w. św. Michała Archa-
nioła w Daleszycach odbędzie się 
konkurs finałowy XII Festiwalu 
Pieśni Wielkopostnych.  
W festiwalu   wezmą udział chóry, 
zespoły ludowe, zespoły wokalne 
i wokalno-instrumentalne wyko-
nujące repertuar pasyjny. 

XII Festiwal Pieśni 
Wielkopostnych. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafialne Centrum ŚDM z Daleszyc 

dało Świadectwo Daru Modlitwy o 

dobre przygotowanie do Światowych 

Dni Młodzieży w Krakowie.  

Wydział Duszpasterski Kurii Diecez-
jalnej w Kielcach zaprasza osoby 
chcące filmować lub wykonywać 
zdjęcia podczas uroczystości reli-
gijnych w kościołach, na przygoto-
wujący do tego Kurs dla fotografów i 
kamerzystów. Odbędzie się on w auli 
Kurii Diecezjalnej w czwartek, 17 
marca 2016 r., rozpoczęcie o godz. 
17.00. Należy przynieść zdjęcie o 
wymiarach 3,5 x 2,5 cm. Zapytania 
telefoniczne pod numerem 602-758-
365. Nie potrzebne są wcześniejsze 
zgłoszenia. Koszt 50 zł. 

Zapewne każdy z nas ma w domu 
stare, niepotrzebne klucze do drzwi. 
Mniejsze, większe, różne... Właśnie 
na ich zbiórce, młodzi działający w 
Centrach Przygotowań ŚDM Kraków 
2016, chcą oprzeć nową akcję jaką 
jest KLUCZOWA POMOC. Zebrane w 
ten sposób klucze zostaną sprzedane 
jako surowiec wtórny, z którego zysk 
w całości przeznaczony będzie na 
rzecz młodych braci i sióstr, którzy są 
doświadczeni chorobą lub niepełno-
sprawnością i którym uczestnictwo w 
Światowych Dniach Młodzieży unie-
możliwia bariera finansowa. Dzięki 
uzyskanym środkom, młodzi chcą im 
pomóc w wyjeździe na spotkanie z 
Ojcem świętym Franciszkiem w 
Krakowie w 2016 r. Dajmy szansę 
bliźnim dotkniętym słabością, orga-
nizując w naszych parafiach zbiórki 
tych kluczy i przynosząc te z pozoru 
niepotrzebne kawałki metalu do 
wyznaczonych w parafiach miejsc. 
Poza parafiami, będzie można je 
zostawiać w Diecezjalnym Centrum 
Wolontariatu (pon.-pt. w godz. 10.00 
- 16.00) oraz w Kurii Diecezjalnej w 
Kielcach u ks. Sławomira Sarka (pon.-
pt. w godz. 8.00 - 14.00, tel. 602-758-
365). Niech ten prosty gest będzie 
czynem miłosierdzia na Wielki Post. 

 

W Roku Miłosierdzia – w lutym księża 
naszej diecezji będą przewodniczyli 
Mszom św. niedzielnym odprawia-
nym w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach i transmito-
wanym przez TVP 1 o godz. 7.00. 
21 lutego 2016 r. – Biskup Kielecki Jan 
Piotrowski; 
Zachęcamy do pielgrzymowania do 
Łagiewnik albo duchowej łączności 
przed telewizorem. 

 

Czym są ŚDM?  
Światowe Dni Młodzieży to między-
narodowe spotkania młodych całego 
świata, którzy razem ze swoimi 
katechetami, duszpasterzami, bisku-
pami i papieżem gromadzą się w 
jednym miejscu, by wyznać wiarę w 
Jezusa Chrystusa. 
Kto jest ich autorem? 
Pomysłodawcą i pierwszym gospoda-
rzem tych Dni był święty Jan Paweł II, 
który zgromadził młodych w Rzymie 
w 1984r.  
ŚDM - Papież i Młodzi. Razem. 
Po śmierci Jana Pawła II konty-
nuatorem pięknego dialogu Kościoła 
z młodymi i wielkim orędownikiem 
Światowych Dni Młodzieży stał się 
papież Benedykt XVI, który prze-
wodniczył kolejnym spotkaniom. 
Dzięki posłudze Benedykta XVI 
Chrystus był ciągle głoszony  i  adoro- 

 

 

Chrzty 
Jakub Suchenia  - 3 stycznia 
Leon  Jakubiak  -   30 stycznia 
Franciszek Frąk  - 31 stycznia 
Zgony 
Pachocka Janina  -64 lata – Daleszyce   
Maciejewski Kazimierz – 78 lat- 
Daleszyce 
Grzywa  Stanisław – 89 lat- Brzechów 

Nawet 5 tysięcy młodych osób z 
różnych zakątków świata może 
przyjechać do diecezji kieleckiej w 
ramach Światowych Dni Młodzieży. 
W parafiach już  trwają duchowe i 
merytoryczne przygotowania. W 
naszej parafii spodziewamy się 25 
uczestników tego wydarzenia. 

wany przez młodych całego świata, a 
Kościół mógł dostrzegać swoje młode 
i radosne oblicze tak bardzo 
potrzebne współczesnemu światu. W 
lipcu 2013r. (Rio de Janeiro) papież 
Franciszek ogłosił, że następne 
spotkanie młodych odbędzie się w 
2016 roku w Krakowie, w Polsce.  
Ile czasu trwają ŚDM 
ŚDM są spotkaniem wielodniowym. 
Obecnie mają one dwie zasadnicze 
części: pierwsza to "Dni w Diece-
zjach", kiedy młodzież przebywa na 
terenie całego kraju, który jest 
gospodarzem spotkania; druga to 
"Wydarzenia Centralne", czyli tygod-
niowy pobyt młodzieży w głównym 
mieście organizacyjnym. 
Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"? 
Struktura "Dni w Diecezjach" zależy 
od charakterystyki goszczącej 
diecezji; jest to czas na wzajemne 
poznanie, integrację, poznanie 
kultury i topografii danego regionu. 
Na tym etapie nie brakuje wycieczek 
turystycznych, a także zaangażowania 
społecznego w różne i projekty 
przygotowane przez organizatorów.  
 

Jak wygląda struktura całego 
tygodnia ŚDM? 
Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", 
wszyscy udają się do diecezji, którą 
Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce 
przeżywania wydarzeń centralnych. 
Młodzież gromadzi się tam na okres 
całego tygodnia. W poniedziałek 
przyjeżdża w dane miejsce, we 
wtorek uczestniczy w ceremonii ot-
warcia, w środę, czwartek i piątek 
bierze udział w katechezach i fes-
tiwalu młodych, w sobotę piel-
grzymuje na miejsce czuwania i ucze-
stniczy w wieczornym spotkaniu z 
Papieżem, a w niedzielę bierze udział 
w uroczystej Mszy św. kończącej 
ŚDM.  

(źródło: http://www.kdm.org.pl 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postać pokrywają liczne plamy i ślady 
rozmaitego kształtu, ciemniejsze i 
bledsze, mniejsze i większe, koloru 
brązowawego, jaki po wielu latach 
przybierają plamy po krwi. Prawdę o 
całunie odkryto w roku 1898. Włoski 
fotograf amator Secondo Pia zrobił 
pierwsze w historii zdjęcie Całunu. 
Przygotowując w ciemni fotografię, 
najpierw wywołał negatyw  i wtedy 
właśnie zobaczył wyraźną postać 
człowieka, odsłoniły się też 
niezauważone wcześniej szczegóły 
tego obrazu. 

Od tamtej chwili badało tę 
relikwię wielu naukowców, często nie 
związanych z wiarą. Powstała  
syndologia (od greckiego sindon – 
płótno, całun), czyli nauka zajmująca 
się badaniami nad Całunem. W jej 
skład wchodzi wiele dyscyplin 
naukowych. Wszystko, co odkrywają 
badacze, pasuje z niezwykłą do-
kładnością do opisów Męki Pana 
Jezusa. Opinia prof. Zbigniewa Treppa 
z Uniwersytetu Gdańskiego, badacza 
relikwii Męki Pańskiej: Niekwe-
stionowany jest Całun Turyński. On 
posiada największą ilość znaków 
Męki, poprzez krew, inne pośmiertne 
płyny, jest też na nim obraz 
Zbawiciela.  Ta relikwia posiada jako 
jedyna połączenie tych dwóch 
śladów.  

Jeśli chodzi o relikwie Grobu 
Pańskiego, to niezwykle znacząca jest 
Chusta z Oviedo, która posiada takie 
same ślady krwi, które są widoczne 
na Całunie. Znaczące jest również to, 
że te dwie relikwie mają zgodność 
śladów, jeśli chodzi o kształt śladów 

krwi i jej grupę, ale przybyły do 
zupełnie innych miejsc. Całun z 
Jerozolimy przez Azję Mniejszą, 
Konstantynopol do Turynu, natomiast 
chusta z Oviedo z Jerozolimy przez 
Afrykę Północną do Hiszpanii. One 
zetknęły się ze sobą, kiedy zaczęto 
porównywać ich fotograficzne kopie. 
Wcześniej naukowo ich nie łączono. 
One potwierdziły to, co mówi 
tradycja. 

Warto dodać, że od 2 grudnia 
1999 trwa peregrynacja Repliki 
Całunu Turyńskiego po Polsce. Tym 
razem Relikwia zawita do naszej 
parafii, kustosz Repliki Całunu 
Turyńskiego Ks. Zbigniew Dudek  
podczas tych szczególnych dni pokaże 
i wyjaśni Znak Całunu Turyńskiego.  
Istniejąca wiedza na temat Całunu 
Turyńskiego pozwala nam niemal 
namacalnie doświadczyć tajemnicy 
męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Dzięki temu 
możemy łatwiej odnaleźć sens naszej 
skomplikowanej rzeczywistości i 
naszego życia.                                                                                                                       

 Z wierną kopią Całunu 
Turyńskiego od 1998 r. nie rozstaje 
się ks. Zbigniew Dudek, zakonnik 
należący do Towarzystwa Świętego 
Pawła. Ten kapłan od 14 lat zajmuje 
się głoszeniem rekolekcji o płótnie, 
które było świadkiem zmartwych-
wstania. To wyjątkowa okazja 
spotkania z Relikwią, wzbogacenia 
swojej wiedzy i wyjątkowego 
przeżycia rekolekcji. Zachęcamy do 
licznego uczestniczenia w naukach ks. 
Z. Dudka.                           

                                   (A.O.)                                                                                           
 

W dniach 21 -24 lutego 2016 
roku odbędą się w naszej parafii 
rekolekcje, których tematem wio- 
dącym będzie znak najcenniejszej 
relikwii chrześcijańskiej – Całun 
Turyński. Zostanie przywieziona i 
wystawiona do publicznej adoracji 
wierna kopia Całunu Turyńskiego 
znajdująca się pod opieką Księży 
Paulistów. Całun Turyński to płótno 
pogrzebowe, w które zostało 
zawinięte, a następnie włożone do 
grobu, ciało Pana Jezusa po zdjęciu z 
krzyża, dlatego pokazuje ono 
wizerunek umęczonej twarzy 
Zbawiciela i odbicie całego, tortu-
rowanego ciała. Całun jest 
jednocześnie cichym świadkiem 
Zmartwychwstania. Kopia płótna 
wykonana jest w oryginalnych 
wymiarach: 436 cm na 110 cm. 
Oryginał przechowywany jest w 
Turynie (Włochy), w kaplicy Świętego 
Całunu. 

Na całunie widnieje wizeru-
nek nagiego mężczyzny, ma on brodę 
i długie włosy zaplecione w wiele 
luźnych warkoczy. Jego ciało znaczą 
liczne rany oraz pojedyncza rana 
kłuta między 5 i 6 żebrem. 
Przechowywany najpierw w Jero-
zolimie, potem przez paręset lat w 
Bizancjum, wystawiony po raz 
pierwszy na widok publiczny we 
Francji w 1357 roku, ostatecznie w 
XVII wieku trafił do Włoch. Na 
połowie podłużnej materii widać 
odbicie postaci nagiego mężczyzny, 
słusznego wzrostu, mocno zbu-
dowanego. Na drugiej połowie 
odbicie tego samego człowieka z tyłu.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraz bliżej do WIELKIEGO  
JUBILEUSZU – 800-lecia utworzenia 
daleszyckiej parafii. Będziemy 
prezentować wyszperane w 
dokumentach historyczne migawki 
dotyczące przeszłości parafii, 
kościoła i miasta, którego kościół 
był „czynnikiem miastotwórczym”, 
jest jedynym, nieodłącznym 
świadkiem tego, co zdarzyło się w 
Daleszycach i okolicy na przestrzeni 
dziejów. 
 

DALESZYCKA  PARAFIA 
OKIEM  HISTORYKÓW 

Prezentujemy ciekawą kartkę z 
historii. Tym razem wyjętą z 
monografii kościołów w diecezji 
kieleckiej, której autorem jest ks. 
Franciszek Petroniusz Navarra 
(1843 –1936). Publikację wydano w 
Warszawie w 1912 roku. Ksiądz jest 
autorem kilku monografii, a nawet 
dramatów. Daleszyce niegdyś były 
wsią, do dóbr biskupów krakow-
skich należącą, którą bp. Filip 
Padniewski w 1569 roku za 
przywilejem króla Zygmunta 
Augusta na miasto wyniósł i 
rozmaitymi swobodami obdarzył. 
(…) Klucz kielecki  {klucz dóbr, jedno 
z najstarszych i największych 
uposażeń kapituły krakowskiej} miał 
dwa miasta : Daleszyce i Kielce oraz 
49 wiosek. W Daleszycach kościół 
murowany wystawił w 1220 roku 
Iwo Odrowąż, biskup krakowski. (…) 
Proboszcz tutejszy był kaznodzieją 
kieleckim i kanonikiem katedral-
nym. Ostatnim był ks. Julian 
Ciechanowski, który na tym 
stanowisku zakończył życie 
przyjechawszy na odpust św. 
Michała Archanioła 29 września 
1874 roku. Po nim nastąpił ks. 
Wiktor Śnigurski-Litwin z pocho-
dzenia, który w 1890 roku pogłębił 
kościół do fundamentów 
grobowych. Wewnątrz tego nie 
znać, że jest niżej o 1,5 metra od 
powierzchni zewnętrznej. Drugim 
następcą był ks. Franciszek Żarski 
od 1890 – 1895.  (…)        W 1909 

 

roku dwie boczne nawy przystawił 
ks. Antoni Wenikajtis. Kuratorem 
parafii był Bogumił Czerkiewicz, 
kanonik, regent konsystorza. 
W dalszej części publikacji czytamy: 
O dwie mile od Kielc leży prastare 
miasteczko Daleszyce. Pamięta to 
miasteczko czasy Kazimierza 
Wielkiego, a pierwotny kościół 
wzniesiony  ręką Błogosławionego 
Iwona Odrowąża nie przetrwał do 
naszych czasów, bo na początku 
XVII wieku wzniesiono na jego 
miejscu nową, obszerniejszą 
świątynię, która stała do 1906 roku. 
W tej świątyni znajdował się 
cudowny obraz Matki Boskiej, który 
od kilku już wieków słynął i słynie 
niezliczonymi łaskami. Gdy w 
ostatnich czasach stary kościół 
okazał się zbyt szczupłym dla 9-
ciotysięcznej parafii postanowiono 
na jego miejscu wznieść 
obszerniejszą i okazalszą świątynię. 
Staraniem nieodżałowanej pamięci 
ks. Infułata Franciszka Brudzyń-
skiego – administratora diecezji 
kieleckiej, proboszcza parafii 
Daleszyce, oraz jego wikariuszów, a 
szczególniej ks. A. Wenikajtisa 
wzniosłe to dzieło pomyślnym 
zostało uwieńczone skutkiem. 
Nowy kościół zbudowany został w 
stylu odrodzenia, posiada trzy nawy 
i dwie boczne kaplice.                                                                                                                
(A.O)  

 Niewiele osób wie, że 24 
października 1906 roku zapisał się 
głęboko w sercach daleszyckich 
parafian. W tym dniu odbyło się 
poświęcenie nowego (gruntownie 
przebudowanego) kościoła i 
wprowadzenie cudownego obrazu 
Matki Boskiej.  Dzięki zapiskom ks. 
Franciszka Navarro możemy 
odtworzyć przebieg uroczystości:                 
„Na tę niezwykłą uroczystość 
przybyło kilkunastu kapłanów i 
wielka, bardzo liczna liczba 
pobożnego ludu z całej okolicy. 
Nabożeństwo rozpoczęło się o 
godzinie 10-tej rano. Najpierw ks. 
Kanonik Oraczewski dopełnił 
ceremonii poświęcenia kościoła, 
poczem wszyscy ludzie udali się 
procesjonalnie na plebanię, gdzie 
znajdował się cudowny obraz Matki 
Boskiej. Stąd wyruszyła uroczysta i 
wspaniała procesja na całe miasto. 
Obraz nieśli najpierw kapłani, 
później przedstawiciele miejscowej 
inteligencji, następnie obywatele i 
obywatelki miasta, młodzież 
miejska, włościanie, włościanki i 
dziewczęta wiejskie. Serce rosło z 
radości patrząc na ten wspaniały i 
rozrzewniający pochód. Ze 
wszystkich piersi płynęła pieśń 
urocza:  
Maryjo, Maryjo, tak wołają dzieci                                                                                                      
Maryjo, Maryjo, niech nasz głos 
doleci…,  
a orkiestra wtórowała tym pieniom 
radosnym.  Gdy obraz wniesiono do 
kościoła i umieszczono w Wielkim 
Ołtarzu wszedł na ambonę ks. 
Antoni Wenikajtis i w pięknych, 
bardzo poruszających słowach 
powitał Matuchnę Bożą w nowym 
kościele i przedstawił parafianom 
wzniosłość tej uroczystości.” 
W październiku minie 110 lat od tej 
uroczystości.  
Może warto przywołać wspomnie-
nie? 
                                                       (A.O)             

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszym kościele znajduje się 
Kaplica św. Franciszka. Wszyscy ją 
znamy, ale mało kto wie, że przed laty 
była miejscem szczególnym dla wielu 
osób. Właśnie tutaj modlili się 
daleszyccy Tercjarze tzn. III Zakon św. 
Franciszka Osób Świeckich. Według 
historycznych źródeł (Pamiętnik 
Ogólnopol-skiego Kongresu Tercjar-
skiego z roku 1921) dowiedzieliśmy 
się, że  16 października 1890 roku w 
Daleszycach został kanonicznie zapro-
wadzony   przez  ks.   Feliksa   Kowal- 

Przez wiele lat  za zasuwą ołtarza w tzw. 
„babińcu” ukryta była figura św. Franciszka. 
Możemy się domyślać, ze pochodzi z okresu 
istnienia w parafii III Zakonu św. Franciszka. Ta 
pokaźna ilość członków  wskazuje, że było to 
zgro-madzenie ważne dla naszej społeczności. 
Przez wiele lat  za zasuwą ołtarza w tzw. 
„babińcu”  ukryta  była  figura Św. Franciszka. 

 

Ołtarz w  bocznej kaplicy daleszyckiej świątyni. 

Św. Franciszek z Asyżu ((1182-1226) był 
założycielem zakonów franciszkańskich. 
Syn bogatego kupca, jako młodzieniec 
prowadził życie beztroskie. Marzył o 
rycerskiej sławie, chętnie wiec wziął 
udział w 1202 roku w bitwie Asyżan z 
mieszkańcami sąsiedniego miasta Perugi, 
co skończyło się dla niego krótką 
niewolą. Wróciwszy chory do domu, 
przeżył wielki przełom duchowy. Zerwał 
z wszystkim, co dotychczas było treścią 
jego życia. Usłyszawszy polecenie 
Chrystusa ukrzyżowanego: "Franciszku, 
idź odbuduj mój kościół, gdyż popada w 
ruinę!", odrestaurował własnymi rękami 
kilka zniszczonych kościołów w okolicy 
Asyżu. Pozbywając się wszystkiego, co 
posiadał, żył odtąd jak pustelnik. W 1208 
roku w położonym koło Asyżu kościółku 
Porcjunkulą, uświadomił sobie, iż Bóg 
wzywa go do duchowej odnowy 
Kościoła. Odziany w zgrzebny habit, 
przepasany sznurem, zaczyna głosić 
słowo Boże. Przy tym nie zaniedbuje 
posługi miłosierdzia względem chorych, 
najbardziej wówczas cierpiących i opusz-
czonych, mianowicie trędowatych. 
Dotychczas był sam, często niezro- 
zumiany i wyśmiewany, teraz jednak 
zaczęli się do niego przyłączać coraz 
liczniejsi naśladowcy. W ten sposób stał 
się założycielem trzech zakonów: braci 
mniejszych (1209), sióstr klarysek (1211) 
i tercjarzy (1221). Św. Franciszek nie 
przyjął święceń kapłańskich, a jedynie 
diakonat. W skład wspólnoty jego 
naśladowców wchodzili zarówno kapłani, 
jak i świeccy. Apostołował we Włoszech i 
poza ich granicami. W 1219 roku udał się 
do Egiptu, gdzie wojska chrześcijańskie 
walczyły z muzułmanami o Ziemię Świę-
tą. Franciszek chciał odwieść krzyżow-
ców od przelewu krwi, lecz nie posłu-
chano go. Po przegranej przez chrzęści-
jan bitwie pod Damiettą otrzymał po-
zwolenie na udanie się do obozu 
przeciwnika, gdzie został przyjęty przez 
sułtana z szacunkiem jako Mąż Boży.  
Pragnąc ożywić w ludziach miłość do 
Chrystusa, w noc Bożego Narodzenia 
1223 urządził w Greccio pierwszy żłóbek. 
W połowie września 1224 roku modląc 
się na górze Alwernii, otrzymał stygmaty, 
czyli rany Męki Chrystusowej. Zmarł 3 
października 1226 roku w Porcjunkuli. W 
dwa lata później został wyniesiony na 
ołtarze.  

skiego III Zakon św. Franciszka. 
W 1921 roku należało do  niego 
301 sióstr i 33 braci. Kaplica 
jeszcze długo była miejscem 
modlitw i spotkań braci i sióstr. 
Obecnie Zakon nosi nazwę 
„Franciszkański Zakon Świec-
kich”, z naszej parafii należy do 
niego tylko jedna osoba. Swoją 
siedzibę ma w Kielcach u O.O. 
Kapucynów przy ul. Warszawskiej 
33.  

Ewa  Kułaga  

 

Możemy się domy-
ślać, ze pochodzi z 
okresu istnienia w 
parafii III Zakonu 
św. Franciszka. Ta 
pokaźna ilość człon-
ków  wskazuje, że 
było to zgromadze-
nie ważne dla naszej 
społeczności. 
Spróbujmy wspólnie Spróbujmy wspólnie od-tworzyć historię 
tamtych  lat. To nie są  tak odległe czasy, 
wśród tercjarzy były wasze babcie, dziad-
kowie, wystarczy  zapytać wśród najbliższych. 
Tymczasem fotografia ks. Rykowskiego – ów-
czesnego proboszcza parafii, ustanowionego 
w 1920 roku  jednocześnie dyrektorem 
zgromadzenia.                                          (A.O.) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjatywa ma na celu 
uwrażliwianie dzieci na potrzeby 
swoich rówieśników na całym 
świecie. Pod skrzydłami PDMD mali 
chrześcijanie na miarę swych 
możliwości spieszą z pomocą 
potrzebującym rówieśnikom w 
krajach misyjnych. Wspierają je 
swoimi codziennymi modlitwami, a 
także ofiarami materialnymi.                                                                                
W roku 1922 papież Pius XI nadał 
Dziełu Świętego Dziecięctwa tytuł 
Papieski i polecił rozwijać je we 
wszystkich Kościołach lokalnych na 
całym świecie. W 1928 roku 
utworzono w kościele katolickim 
stowarzyszenie o nazwie Dzieło 
Dziecięctwa Pana Jezusa. Organizacja 
ta miała na celu zainteresowanie 
dzieci misjami katolickimi. W 
daleszyckiej parafii działało także 
takie stowarzyszenie o czym świadczy 
załączony obrazek. Na obrazku jest 
dedykacja:  
H. Golmentówna przyjęta została do 
Stowarzyszenia Dziecięctwa Pana 
Jezusa  dnia 25 października 1930 
roku. Dyr. Dzieła  ks. B. Rusak. ( który 
wówczas był wikarym w tutejszej 
parafii) 
 Na odwrocie obrazka znajdują się 
określone cele, obowiązki członków 
stowarzyszenia   i modlitwa do Dzie-
ciątka Jezus. Jest to więc rodzaj 
legitymacji, której właścicielką była 6-
cioletnia wówczas Helenka Golmento  
(Dębczyńska). Warto dodać, że 
obrazek ma  ponad 80 lat!!! 

Działalność Dzieła została 
przerwana przez wybuch drugiej 
wojny światowej,  a później w wyniku 
likwidacji w 1949 r. przez władze 
komunistyczne wszystkich organizacji  
i stowarzyszeń katolickich. W styczniu 
br.  pod opieką p. Moniki Szostak 
siedemnastoosobowa grupa rozśpie-
wanych dzieci odwiedziła domy w 
Daleszycach zwiastując radość Boże-
go Narodzenia Zaangażowanie dzieci 
w misyjne kolędowanie ma na celu 
pomoc duchową i materialną dzie-
ciom w krajach misyjnych. Pamiątki, 
które zostawiają w domach, są formą 
życzeń i podziękowań składanych w 
imieniu dzieci z krajów misyjnych, dla 
których przeznaczane są ofiary.                                                                               

                                        (A.O.) 

 

W dniach 18-22 stycznia 2016 r. ulicami Daleszyc przeszli Misyjni Kolędnicy. 
Dzieci ze scholi  „Serafinki”, przy ogromnym wsparciu swych rodziców,  
wędrowały od domu do domu zbierając datki na pomoc dzieciakom z 
Madagaskaru. Maryja, Józef, Król, Anioły, Malgasz (madagaskarskie dziecko) z 
szopką, radosną nowiną i kolędami wywoływały uśmiech i wzruszenie na 
twarzach wielu mieszkańców naszego miasta. 
 Wszystkim, którzy przyjęli nas i wsparli Papieskie Dzieło Misyjne 
Dzieci serdeczne Bóg zapłać. 
    Opiekun scholi „ Serafinki” – Monika Szostak 

 

Otrzymaliśmy miły  list od „stałego 
czytelnika”. Zawiera między innymi 
pytanie dotyczące tytułu gazetki. 
Wyjaśniamy:  nazwaliśmy pierwszy 
numer „ zwiastunem” licząc na to, że 
będzie zwiastował „narodzenie” 
gazety  parafialnej , o propozycje na 
stały tytuł prosiliśmy i prosimy nadal. 
Czytelnik wiele uwagi poświęcił p. 
Józefowi Urbańskiemu, przypomniał 
Jego zasługi w parafii, zaangażowanie 
w rozśpiewanie dzieci i dorosłych. Tę 
zacną POSTAĆ  scharakteryzował 
słowami: „Pan Urbański w Dale-
szycach nie był znany z nazwiska, ani 
z funkcji. To był „ PAN”. Był bardzo, 
bardzo ważną osobą”. 
Miło nam, że trafiamy w 
zainteresowania parafian, staramy 
się pokazać migawki z przeszłości i 
współczesności  parafii. Czekamy na 
kolejne  listy. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Chorego – święto 
chrześcijańskie obchodzone corocz- 
nie 11 lutego, ustanowione przez 
papieża Jana Pawła II w dniu13 maja 
1992 roku .Miało to miejsce w 75. 
rocznicę objawień fatimskich i w 11. 
rocznicę zamachu na życie świętego 
papieża.  celem jest zwrócenie uwagi 
na specyficzną sytuację osób chorych 
i uwrażliwienie społeczeństwa na 
potrzebę pomocy chorym w szpita- 
lach i domach. Papież Franciszek 
skierował do chorych specjalne 
Orędzie: 
Drodzy bracia i siostry, 
XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla 
mnie okazją, by w szczególny sposób 
być blisko was drodzy chorzy, a także 
osób, które się wami opiekują. (…) 
Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze 
wywołuje kryzys w ludzkiej egzy-
stencji i niesie ze sobą głębokie 
pytania. W pierwszej chwili może 
niekiedy wywołać bunt: dlaczego 
mnie to spotkało?   Może prowadzić 

do rozpaczy, do przekonania, że 
wszystko stracone, że nic już nie ma 
sensu...(…) 
W tych sytuacjach wiara w Boga jest, 
z jednej strony, wystawiona na próbę, 
a jednocześnie ujawnia swą pozy-
tywną moc. Nie dlatego, że dzięki 
wierze znika choroba czy ból, czy też 
pytania, jakie one rodzą, lecz dlatego, 
że daje ona klucz, który pozwala 
odkryć głęboki sens tego, co 
przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, 
że choroba może być drogą do 
większej bliskości z Jezusem, który 
idzie u naszego boku, dźwigając 
krzyż. Ten klucz daje nam Maryja, 
Matka, która dobrze zna tę drogę. 
(…). W tym Światowym Dniu Chorego 
możemy prosić Jezusa miłosiernego, 
przez wstawiennictwo Maryi, Jego i 
naszej Matki, aby obdarzył nas 
wszystkich gotowością służby 
potrzebującym, a konkretnie naszym 
braciom i siostrom chorym. Niekiedy 
posługa ta może być męcząca, ciężka, 
ale jesteśmy pewni, że Chrystus Pan 
nie omieszka przeobrazić naszego 
ludzkiego wysiłku w coś boskiego. My 
również możemy być rękami, 
ramionami, sercami, które pomagają 
Bogu w dokonywaniu cudów, często 
ukrytych. 
My również, zdrowi lub chorzy, może- 

my ofiarować nasze trudy i cierpienia, 
jak tę zwykłą wodę, która wypełniła 
stągwie na weselu w Kanie 
Galilejskiej i została przemieniona w 
najlepsze wino. Pomagając dys-
kretnie osobom cierpiącym, podob-
nie jak w chorobie, bierzemy na swoje 
barki codzienny krzyż i idziemy za 
Mistrzem (por. Łk 9, 23) i choć 
spotkanie z cierpieniem będzie 
zawsze tajemnicą, Jezus pomaga 
nam odsłonić jego sens. (…) 
Wszystkim, którzy służą chorym i 
cierpiącym, życzę, by ożywiał ich duch 
Maryi, Matki Miłosierdzia. „Słodycz 
Jej spojrzenia niech nam towarzyszy 
w tym Roku Świętym, abyśmy 
wszyscy potrafili odkryć radość z 
czułości Boga” (por. tamże, 24) i aby 
odzwierciedlała się ona w naszych 
sercach i w naszych gestach.  
Powierzajmy wstawiennictwu Naj-
świętszej Maryi Panny lęki i 
utrapienia razem z radościami i 
pociechą. Do Niej zwracajmy się w 
modlitwie, aby kierowała na nas 
swoje miłosierne oczy, zwłaszcza w 
chwilach bólu i byśmy za Jej sprawą 
byli godni kontemplować dziś i na 
wieki Oblicze miłosierdzia, jej Syna 
Jezusa. 
Do tej modlitwy za was wszystkich 
dołączam moje Apostolskie Błogo-
sławieństwo. 
 

 Ministrancka Służba Ołtarza z Daleszyc 
w dniu 27 stycznia 2016 r. odbyła 
pielgrzymkę do Centrum św. Jana 
Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. 
W Centrum „Nie lękajcie się!” 
ministranci uczestniczyli we Mszy 
świętej przy ołtarzu, gdzie umieszczona 
jest najcenniejsza relikwia tego miejsca, 
krew pobrana Papieżowi podczas 
jednego z ostatnich przed śmiercią 
badań w klinice Gemelli.  Ampułka z 
krwią Papieża, zamknięta w szklanej 
szkatule, została umieszczona wew-
nątrz marmurowego ołtarza, stojącego 
pośrodku ośmiobocznego Kościoła 
Relikwii. W Sanktuarium ministranci z 
Daleszyc zobaczyli także płytę z grobu 
Jana Pawła II pochodzącą z Grot 
Watykańskich Bazyliki św. Piotra w 
Rzymie. Płyta znajduje się w Kaplicy 
Kapłańskiej zaprojektowanej na wzór 
krypty św. Leonarda na Wawelu, w 
prymicyjną mszę św. Na płycie 

której ks. Karol Wojtyła odprawił swoją 
prymicyjną mszę św. Na płycie 
umieszczony jest relikwiarz w formie 
otwartego Ewangeliarza, którego 
strony przewracał wiatr w czasie po- 
grzebu Papieża. Do Centrum Jana Pawła 
II z Rzymu dotarł również papieski krzyż 
pastoralny, mitra oraz ornat, którego 
ministranci udali się do Sanktuarium 

wypoczynek pośród mnóstwa wodnych 
atrakcji.  
Ministrancka Służba Ołtarza z Daleszyc 
była bardzo zadowolona z wyjazdu, 
który odbywał się w atmosferze radości 
i podziękowania za dotychczasową 
służbę Bogu.   

Ksiądz Dariusz Szczykutowicz 

 

używał Ojciec Święty. Z 
Centrum ministranci udali się 
do Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach. W 
kaplicy klasztornej z łaskami 
słynącym obrazem Jezusa 
Miłosiernego i grobem św. 
Faustyny po cichej modlitwie 
nastąpiło ucałowanie relikwii 
św. Siostry Faustyny. Po 
duchowej części pielgrzymi 
ministranci wraz z opiekunem 
udali się do Aquaparku w 
Krakowie na dobrą zabawę i 
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W koncercie kolęd bożonarodzeniowch wystąpili: soliści: Katarzyna Jaworska, Julia Szostak, Monika 
Tylkowska, Wiktor Tarłowski, zespoły i schole: "Małe skrzypeczki", "Serafinki" (schola), "Effatha" (schola), 
"Wolontariusze ŚDM", "Wybranieccy", "Sancte Andre" (schola), "Chór Miejski Michael", "Dalmarianki". 
Koncert prowadziła Monika Szostak 
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