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         Jest taka bardzo konkretna 
granica między radością a wesoło-
ścią. Nie warto rozwodzić się nad 
wesołością, bo przeważnie jest 
kpiną upokarzającą drugiego czło-
wieka. Warto jednak spojrzeć na 
radość, która jest owocem zwycię-
stwa nad samym sobą, nad moją 
grzesznością, słabością, egoizmem.  
Wiem, że nie łatwo poruszyć tę 
strunę radości w sercu, bo nie da 
się oszukać żadną namiastką. Jeśli 
pokonam pokusę lenistwa, kłam-
stwa, nieczystości, pychy, wówczas 
doświadczę radości, radości Zmar-
twychwstania. 
         Zmartwychwstanie to przecież  

 Słowo proboszcza 

 Wieści z diecezji, parafii; 

 Światowe Dni Młodzieży 

 Porekolekcyjne rozważa-
nia  

 Droga Krzyżowa na Św. 
Krzyż 

 Męka Jezusa Chrystusa 
godzina po godzinie 

 Jak dobrze przeżyć Tridu-
um Paschalne 

 Festiwal Wielkopostny 
 

 

pokonanie szatana. On gdzieś w 
nas siedzi, w zakamarkach naszej 
duszy, w tych kawałkach kłamstwa, 
obłudy, niesprawiedliwości. Może 
niewielkich, ale do nich się odwołu-
je, bo to było jego zwycięstwo, 
szatańskie nad nami, nad naszym 
człowieczeństwem, chrześcijań-
stwem. Dziś to rozumiemy. Chry-
stus nie walczył z wiatrakami, wal-
czył z szatanem, z tym nieustannym 
upokarzaniem człowieka. Zmar-
twychwstanie Jezusa to początek 
podnoszenia człowieka z błota, z 
upokorzenia i dlatego jest radością 
dla tych, którzy chcą powstać. 

Ks. Proboszcz T. Cudzik 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrzty: 
1. Hanna córka Huberta i Ewy Krzywickich z 
Kranowa - -ochrz. 03.01 
2. Filip syn Dominika i Marty Stróżyk z Brzecho-
wa – 13.02 
3. Szymon syn Dominika i Marty Stróżyk z Brze-
chowa – 13.02 
4. Ewa córka Tomasza i Moniki Kosmala z Kra-
nowa – 20.02. 
Odeszli do Domu Ojca: 
1. Władysław Frąk z Wójtostwa  
ur. 1938 zm. 04.02 
2. Marianna Armańska z Brzechowa 
ur. 1937 zm. 04.02 
3. Piotr Filipczak z Zagórza ur. 1925 zm. 17.02 
4. Helena Anioł z Daleszyc ur. 1924 zm. 19.02 
5. Bronisława Prędota ze Słopca  
ur. 1927 zm. 23.02 
6. Władysława Buras ze Słopca  
ur. 1924 zm. 24.02 
7. Antoni Golmento z Daleszyc  
ur. 1940 zm. 02.03 
8. Grzegorz Tarłowski z Daleszyc  
ur. 1990 zm. 05.03 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
*Baranki wielkanocne są do nabycia w zakrystii. 
Koszt (4zł) jest formą pomocy na wypoczynek 
letni dzieci z najbiedniejszych rodzin naszej 
diecezji. 
*Zbieramy znaczki i komórki oraz makulaturę.                               
*Został przygotowany kontener na makulaturę i 
jest ustawiony z tyłu plebanii (w ogrodzie).    
* W Wielki Piątek o godz .16.30 będzie Droga 
Krzyżowa. Tym razem rozpocznie się od II przy-
stanku w Dankowie i przez Wójtostwo dotrze 
do kościoła. 
* Został odnowiony żyrandol, który niegdyś 
wisiał w kościele, drugi żyrandol jest w Krako-
wie  poddawany renowacji. Koszt jest znaczny, 
wyniesie ok. 2 tysięcy. 

 

 ZAPROSZENIA 
*W dniach od 15-16 kwietnia 2016 r. organizowana jest Pielgrzymka na 
główne obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski do Poznania. Odwie-
dzimy także Gniezno, Kalisz i Licheń - z noclegiem w Domu Pielgrzyma 
„Arka". 
Liczba miejsc ograniczona! Kolejność zapisu decyduje o miejscu w autoka-
rze. 
*W dniach od 20-23 października 2016 r. jesteśmy zaproszeni do udziału w 
Narodwej Pielgrzymce do Rzymu z racji Roku Świętego Miłosierdzia. Nasza 
diecezja będzie gromadziła się codziennie na Mszy św. w kolejnej Bazylice 
Większej Wiecznego Miasta. 
Chcemy udać się do Rzymu, aby w tej Pielgrzymce uczestniczyć. W tym 
miejscu będziemy zamieszczać poszczególne programy. 
  *Aż 21 tys. baranków wielkanocnych trafiło już do wszystkich parafii die-
cezji kieleckiej, można je także nabyć w Biurze Caritas przy Placu Najświęt-
szej Maryi Panny w Kielcach. Środki zebrane podczas nabywania baranków 
przez wiernych Caritas kielecka przeznaczy na dzieła miłosierdzia. 
Cukrowe baranki są od lat symbolem Wielkanocnego Dzieła Miłosierdzia 
Caritas. Umieszczane są w koszykach wielkanocnych wraz z innymi pokar-
mami, przynoszonymi do poświęcenia w Wielką Sobotę. 
Cukrowy baranek nie ma określonej ceny, natomiast przyjęło się, że będzie 
to tyle, ile kosztuje obiad dla jednego dziecka. Akcja organizowana w okre-
sie wielkopostnym, przypomina o potrzebach bliźnich, szczególnie do-
świadczonych ubóstwem i trudną sytuacją, dzieci. Tegoroczne dzieła miło-
sierdzia koncentrują się głównie na dożywianiu i organizacji kolonii letnich. 
Kielecka Caritas prowadzi także akcję „Jałmużna Wielkopostna”. Wśród 
dzieci rozprowadzono 18 tys. tekturowych skarbonek. Pieniądze do nich 
zebrane pozostaną w parafiach. Przeznaczane będą głównie na leczenie i 
rehabilitację. 
KOMUNIKAT  ks .Biskupa: 
 Drodzy Diecezjanie! Cmentarz grzebalny jest miejscem doczesnego spo-
czynku naszych zmarłych. W kulturze chrześcijańskiej jest przestrzenią 
świętą i nienaruszalną. W ostatnim czasie na kilku cmentarzach parafial-
nych naszej diecezji miały miejsce ekscesy, które polegały na kradzieży i 
uszkodzeniu niektórych elementów pomników na grobach wiernych zmar-
łych. Te akty naruszają świętość miejsca i noszą znamiona profanacji. W 
związku z tym: - apeluję do wszystkich diecezjan o otoczenie większą tro-
ską  naszych cmentarzy i zabezpieczenie ich przed złodziejami i wandalami; 
- apeluję do tych, którzy nie szanują świętości cmentarzy, aby się opamię-
tali i nie czynili zła, a uczynione szkody naprawili. 
Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa –  

WASZ  BISKUP  JAN PIOTROWSKI 
 

* NOWE  KONFESJONAŁY 
Proboszcz naszej parafii zauważył, że ludzie pragną intymności podczas spo-
wiedzi, czego niestety otwarte konfesjonały ustawione wśród uczestniczących 
w nabożeństwach nie zapewniały.Wprawdzie każdy konfesjonał spełnia swoją 
funkcję, bo przecież najważniejszy jest Jezus Chrystus, który oczyszcza w sa-
kramencie pokuty, ale zamykany konfesjonał daje dodatkowo poczucie in-
tymności, co pozwala penitentom spowiadać się bez skrępowania. Dźwięki z 
świątyni nie przeszkadzają w sprawowaniu spowiedzi.                        
W wyciszonym konfesjonale wszystko, co się powie, słychać wyraźnie. Nie 
trzeba mówić głośno. Jest inny klimat, większa dyskrecja. To dobre rozwiąza-
nie zwłaszcza dla osób starszych, niedosłyszących, dla których dyskretna spo-
wiedź przy tradycyjnym konfesjonale była bardzo problematyczna. Teraz oso-
ba, która chce przystąpić do spowiedzi, może wejść do konfesjonału, zamknąć 
za sobą drzwi i w ciszy przystąpić do sakramentu. Może przyklęknąć, ale może 
również usiąść. W środku konfesjonału znajdują się dwa wygodne pomiesz-
czenia: dla spowiednika oraz osoby spowiadającej się. 
 
 



 
 

 

13 marca 2013 roku w Watykanie rozpoczął się pontyfikat Jorge Mario 
Bergoglio (który po wyborze przyjął imię Franciszek). Franciszek jest 
pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego; pierwszym spoza 
Europy;  pierwszym jezuitą wybranym na papieża. Pontyfikat Franciszka 
jest podobny do pontyfikatu papieża Polaka. Tak samo jak Jana Pawła II, 
Franciszka  nazywa się "Papieżem ludu". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafialne Centrum Przygotowań 
do Światowych Dni Młodzieży zo-
stało powołane w grudniu 2014 
roku. Opiekunem i głównym pro-
wadzącym jest ks. Denis Żółtecki. 
Centrum zrzesza młodzież naszej 
parafii posługujących jako wolonta-
riusze Światowych Dni Młodzieży. 
Naszym zadaniem jest promocja 
oraz przygotowanie tego wydarze-
nia. Przygotowanie ŚDM w naszej 
parafii to wielkie przedsięwzięcie, 
które wymaga od wolontariuszy 
poświęcenia zarówno swojego cza-
su, jak i modlitwy. Aby zjednoczyć 
parafian w modlitwie w intencji 
tego dzieła organizujemy, w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca, uwiel-
bieniowe Wieczory z Emmanue-
lem. W czasie wieczornego spotka-
nia w kościele wspólnie śpiewamy i 
modlimy się wysławiając Boga. Z 
organizacją Światowe Dni Młodzie-
ży w naszej parafii wiążą się rów-
nież niezbędne nakłady finansowe. 
Dzięki kreatywności naszych wo-
lontariuszy podejmujemy się nie-
jednokrotnie zbiórek pieniędzy, 
kwest, kiermaszy, aby wspomóc 
finansowo Światowe Dni Młodzie-
ży. Dotychczas braliśmy udział w 
Jarmarku na św. Michała, prowa-
dząc stoisko parafialne z słodko-
ściami. Również w święta Bożego 
Narodzenia nasi parafianie mogli 
nabyć u nas pierniczki świąteczne i 
inne domowe wyroby, przygoto-
wane przez naszych wolontariuszy. 
Na zbliżające się święta Wielka-
nocne przygotowujemy stoisko 
parafialne z ozdobami, palmami 
oraz słodkościami. Wszystkich pa-
rafian prosimy zarówno o modlitwę 
jak i finansowe wsparcie naszych 
przedsięwzięć. 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Wolontariusze  

Światowych Dni Młodzieży 

 

Papież mówił wiele, nawoływał, prosił, czasem i krytykował. 
Co nam, Polakom, z jego myśli zostało? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zapraszamy do zgłębienia wiedzy 
na temat Świąt Wielkanocnych, tak 
abyśmy mogli się do nich przygoto-
wać i głębiej je przeżyć. 
Święta Paschalne rozpoczynają się 
Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek, a kończą się Nieszporami 
w Wielką Niedzielę Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Dokumenty Kościoła 
mówią, że Święte Triduum Paschalne 
zajmuje takie miejsce w roku litur-
gicznym jak niedziela w ciągu tygo-
dnia. Nie ma większych dni w ciągu 
roku. Nie są to trzy dni Świąt, ale 
jedno Święto trwające trzy dni, gdzie 
najważniejszą jest noc z soboty na 
niedzielę. Niektórzy są przekonani, 
że te trzy dni są przygotowaniem do 
Świąt Wielkanocnych, które ich zda-
niem rozpoczynają się w Wielką Nie-
dzielę rano. Dlatego też Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek a także Wiel-
ką Sobotę poświęcają na przygoto-
wania, sprzątanie, pieczenie, zakupy, 
itd…., by dopiero w niedzielę rano po 
procesji przystąpić do świętowania. 
Tymczasem w niedzielę Święto zbliża 
się ku końcowi. Przygotowanie do 
Świąt Paschy nie trwa trzy, ale 40 
dni.  
Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej 
Pierwszym znakiem wskazującym na 
źródło i centrum życia sakramental-
nego w Kościele, jest Msza Krzyżma 
w katedrze biskupiej przed połu-
dniem w Wielki Czwartek. Do udziału 
w Mszy Krzyżma biskup wzywa ka-
płanów z różnych stron diecezji aby 
koncelebrowali z biskupem w jed-
nym i tym samym kapłaństwie. W 
czasie tej mszy święci się oleje, które 
będą potrzebne przez cały rok do 
udzielania sakramentów. Mszą, którą 
celebruje się w wieczornych godzi-
nach Wielkiego Czwartku, Kościół 
rozpoczyna Triduum Paschalne. 
Wspomina ona tę ostatnią wiecze-
rzę, w czasie której Pan Jezus tej 
nocy, której był wydany, ofiarował 
Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod 
postaciami chleba i wina i dał Apo-
stołom, aby spożywali, polecił rów-
nież im oraz ich następcom w ka-
płaństwie składać ofiarę. Cała uwaga 
duszy powinna się zwrócić na miste-
ria, które wspomina się w czasie tej  
 

mszy: mianowicie ustanowienie Eu-
charystii i kapłaństwa oraz polecenie 
Pana o miłości bratniej. 
Po mszy świętej odbywa się proce-
syjne przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do miejsca przechowy-
wania Ciała Pańskiego, które w tra-
dycji polskiej nazywane jest ciemni-
cą. Kościół zachęca, aby po Mszy 
Wieczerzy Pańskiej przez pewną 
część nocy wierni odbywali w koście-
le adorację przed Najświętszym Sa-
kramentem uroczyście przechowy-
wanym tego dnia. 
Wielki Piątek Męki Pańskiej 
W Wielki Piątek w centrum znajduje 
się zasłonięty krzyż. Zasłanianie krzy-
ża jest starochrześcijańską tradycją, 
albowiem krzyż w pierwszych wie-
kach, do średniowiecza, był znakiem 
zwycięstwa, a nie śmierci i bólu. W 
dniu szczególnego przeżywania 
śmierci Jezusa ten krzyż tryumfujący 
zasłaniano. Odsłaniany był dopiero w 
momencie odniesienia zwycięstwa 
przez Chrystusa, podczas liturgii 
Wielkiego Piątku. Taki był pierwotny 
sens tego gestu. Potem, gdy śre-
dniowiecze dało nam krzyże z umę-
czonym Chrystusem, gdzie wyekspo-
nowano ból i cierpienie, nadal pozo-
stała praktyka zasłaniania krzyża, 
chociaż nie było dysharmonii z litur-
gią. Liturgia Męki Pańskiej rozpoczy-
na się od upadnięcia na twarz przed 
faktem śmierci Chrystusa. Po chwili 
uniżenia wszyscy wstają i zaczyna się 
modlitwa prezbitera oraz liturgia 
słowa – opis Męki Pańskiej. W Wielki 
Piątek zawsze czytamy Ewangelię 
według św. Jana. Jan nie odtwarza 
tylko wydarzeń, lecz patrzy na mękę 
Chrystusa z perspektywy zwycię-
stwa. Następuje homilia, a potem 
modlitwa powszechna. Składa się 
ona z trzech części: 
1 – wezwania, czyli podania intencji 
– to w sposób uroczysty śpiewa dia-
kon; 
2 – modlitwy ludu w ciszy, którą 
kończy prezbiter przewodniczący ; 
3 – końcowej aklamacji ludu przez 
modlitewne „Amen” 
Po uroczystej modlitwie powszech-
nej następuje adoracja krzyża, czyli 
druga część wielkopiątkowej liturgii. 
Adorujemy jeden krzyż i traktujemy 
go jako ten krzyż, na którym Chry-
stus umarł. Krzyż z Kalwarii pomnaża 

Adorujemy jeden krzyż i traktujemy 
go jako ten krzyż, na którym Chry-
stus umarł. Przed nim klękamy. Tak-
że przez cały dzień w Wielką Sobotę. 
Odsłanianie krzyża następuje w spo-
sób uroczysty – na śpiew „Oto drze-
wo krzyża na którym zawisło zba-
wienie świata„, wszyscy odpowia-
damy: „Pójdźmy z pokłonem” i klę-
kamy na dwa kolana. Powtarza się to 
trzy razy. Potem po kolei podcho-
dzimy pod krzyż, i przed nim klękamy 
lub całujemy Go.  
Po adoracji krzyża przygotowuje się 
ołtarz oraz przynosi się konsekrowa-
ny w Wielki Czwartek chleb euchary-
styczny. Zaczyna się przygotowanie 
do Komunii świętej, czyli modlitwa 
Pańska oraz przyjęcie komunii. Po 
przyjęciu Ciała Pańskiego, Najświęt-
szy Sakrament przenosi się do miej-
sca adoracji i przechowania. W pol-
skiej tradycji jest to ołtarz udekoro-
wany na kształt grobu. Monstrancja 
okryta jest welonem na znak, że 
Chrystus skrył przed nami swe Bó-
stwo, że uniżył samego siebie aż do 
śmierci krzyżowej. Nieustanna ado-
racja trwa do rozpoczęcia Wigilii 
Paschalnej. 
Wielka Sobota 
W Kościele w Wielką Sobotę nie 
sprawuje się liturgii. Kościół w tym 
dniu przebywa u grobu Pana. Istnieje 
tylko modlitwa, kontemplacja i cisza 
W Wielką Sobotę Kościół postępuje 
tak, jak zakony klauzurowe – nie 
mówi, nie działa, nie wychodzi na 
zewnątrz, lecz trwa w milczeniu na 
kontemplacji, razem ze swoim Pa-
nem. 
WIELKA NOC ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO. 
Od tej nocy biorą nazwę całe Święta 
Paschalne. Święta Wielkanocne dla 
wielu chrześcijan kojarzą się z poran-
kiem w Wielką Niedzielę. Tymczasem 
noc jest wtedy, gdy słońce zajdzie, a 
jeszcze nie wzejdzie i właśnie w tym 
czasie sprawujemy liturgię Wigilii 
Paschalnej. W Mszale jest napisane 
czerwonym drukiem, że nie wolno 
sprawować liturgii Wigilii Paschalnej 
przed zachodem słońca (prawie ni-
gdy nic tak ostro nie jest w nim ujęte 
jak wskazówki dotyczące liturgii 
Wielkiej Nocy).Wszystkie obrzędy 
odbywają się w nocy. W tym czasie 
chrześcijanie nie śpią, lecz czuwają. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkiej Nocy). Wszystkie obrzędy 
odbywają się w nocy. W tym czasie 
chrześcijanie nie śpią, lecz czuwają. 
Jest to więc noc czuwania. Czuwanie 
było zawsze obecne we wspólnotach 
chrześcijańskich. Jest to również noc 
tajemna, czyli misteryjna. Schodzimy 
się po to, by doświadczyć wielkich 
tajemnic, dostępnych dla nas przez 
znaki które musimy poznać i zrozu-
mieć. 
Pierwszym znakiem liturgii Wigilii 
Paschalnej jest ciemność. Ciemność 
musi być tłem dla liturgii paschalnej. 
Eksplozja światła jest drugim zna-
kiem liturgii Wielkiej Nocy. Ogień 
jest symbolem samego Chrystusa. Z 
taką symboliką spotykamy się w 
Biblii: począwszy od płonącego 
krzewu na pustyni,, słup ognia, który 
prowadził Izraelitów, przez to świa-
tło, które rozpromieniało modlącego 
się Mojżesza, aż do światła w Wielką 
Noc. Nie ma świadków momentu 
zmartwychwstania, ale są świadko-
wie eksplozji światła z grobu. Od 
tego ognia zapalamy świecę pas-
chalną. Światłość oznacza Boga Ojca, 
który wskrzesza swojego Syna  

– dlatego symbolem Chrystusa zmar-
twychwstałego jest paschał. Zapalo-
ny paschał jest niesiony na przedzie 
procesji, prowadzącej nas do świąty-
ni. Chrystus gromadzi nas w Kościele. 
Idąc za Nim mamy światło i dlatego 
przy drugim wezwaniu: „Światło 
Chrystusa” zapalamy nasze świece 
od paschału. Po wniesieniu światła 
kapłan wyśpiewuje orędzie zwiastu-
jące tajemnice Wielkiej Nocy. Kolej-
nym znakiem tej Nocy jest czuwanie. 
Przekonanie starochrześcijańskie 
mówi, że powtórne przyjście Pana 
będzie miało miejsce właśnie w Noc 
Zmartwychwstania. Pan zawsze 
przychodzi nocą, żeby wyzwolić nas z 
ciemności. Czytania Wigilii Paschal-
nej przedstawiają noce, które mają 
szczególne znaczenie w historii zba-
wienia. Pierwsze czytanie pokazuje 
nam jak Bóg wkracza w tę ciemność, 
która panowała na początku, roz-
dzielając noc od dnia. Potem jest 
czytanie o nocy Abrahama, następ-
nie o nocy egipskiej, wreszcie o Nocy 
Zmartwychwstania Pana. Bóg przy-
chodzi, aby nas wyrwać z mocy 
ciemności. Następnym znakiem jest  

woda – symbol życia i śmierci. Ka-
płan uświęca wodę przez zanurzenie 
w niej Paschału – symbolu Zmar-
twychwstałego Chrystusa przy sło-
wach „Prosimy Cię, Panie, niech 
przez Syna Twojego zstąpi na tę wo-
dę moc Ducha Świętego”.  
Kolejna część Wigilii Paschalnej to 
liturgia eucharystyczna. Liturgii Wiel-
kiej Nocy towarzyszy uroczysty śpiew 
i muzyka. Śpiew w Wielką Noc ma 
być szczególnie mocny i donośny. 
Zakończeniem liturgii Wigilii Pas-
chalnej jest Procesja Rezurekcyjna, 
która odbywa się o wschodzie słoń-
ca. Jest to zewnętrzny znak, ob-
wieszczenie światu, że CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTAŁ ! PRAWDZIWIE 
ZMARTWYCHWSTAŁ. Potem prze-
chodzimy na śniadanie wielkanocne, 
która w swym charakterze jest prze-
dłużeniem liturgii.  
Gdy Noc Zmartwychwstania mija, 
zaczyna się Wielka Niedziela. Po niej 
następuje osiem dni świątecznych 
tzw. oktawa. Poniedziałek Wielka-
nocny niczym się nie różni od pozo-
stałych dni w oktawie. Od Niedzieli 
aż do Zesłania Ducha Świętego ma-
my pięćdziesiąt dni wielkanocnych, 
bo święto to dopełnia Paschę. 

źródło: www.eucharystia.org 

1 Godzina: 5 po południu - Jezus żegna Swoją Najświęt-
szą Matkę 
2 Godzina: 6 wieczorem - Jezus opuszcza Swoją Naj-
świętszą Matkę i udaje się do Wieczernika 
3 Godzina: 7 wieczorem - Wieczerza Starotestamental-
na 
4 Godzina: 8 wieczorem - Wieczerza Eucharystyczna 
5 Godzina: 9 w nocy - Pierwsza Godzina Konania w 
Ogrodzie Getsemani 
6 Godzina: 10 w nocy -  Druga Godzina Konania w Ogro-
dzie Getsemani 
7 Godzina: 11 w nocy - Trzecia Godzina Konania w 
Ogrodzie Getsemani 
8 Godzina: 12 o północy -  Pojmanie Jezusa 
9 Godzina: 1 nad ranem - Jezus wrzucony do potoku 
Cedron 
10 Godzina: 2 nad ranem - Jezus przyprowadzony do 
Annasza 
11 Godzina: 3 rano - Jezus w domu Kajfasza 
12 Godzina: 4 rano - Jezus na łasce żołnierzy 
13 Godzina: 5 rano - Jezus w więzieniu 
14 Godzina: 6 rano - Jezus ponownie przed Kajfaszem, 
następnie przyprowadzony do Piłata 

15 Godzina: 7 rano - Jezus przed Piłatem, Piłat odsyła 
Go do Heroda 
16 Godzina: 8 rano - Jezus ponownie przed Piłatem, lud 
wybiera Barabasza a odrzuca Jezusa. Biczowanie Jezusa 
17 Godzina: 9 rano - Jezus cierniem ukoronowany. Jezus 
skazany na śmierć. 
18 Godzina: 10 rano - Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na 
Kalwarię. Obnażenie Jezusa 
19 Godzina: 11 rano - Ukrzyżowanie 
20 Godzina: 12 w południe - Pierwsza Godzina Konania 
na Krzyżu. Pierwsze Słowo z Krzyża 
21 Godzina: 1 po południu - Druga Godzina Konania na 
Krzyżu (Drugie, Trzecie, i Czwarte Słowo z Krzyża) 
22 Godzina: 2 po południu - Trzecia Godzina Konania na 
Krzyżu (Piąte, Szóste i Siódme Słowo). Jezus umiera 
23 Godzina: 3 po południu - Zmarły Jezus jest przebity 
ostrzem włóczni. Zdjęcie z Krzyża 
24 Godzina: 4 po południu - Złożenie Jezusa do grobu. 
Najświętsza Maryja opuszczona 
Na podstawie tekstów: włoskiego i angielskiego ze strony 
internetowej: www.divinewill.org, oraz książki “Le Ventiquar-
roro Ore della Passione di N.S. Gesu Cristo” Luisa Piccarreta 
(tłumaczenie: Magdaleny Tuszyńskiej). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proboszcz daleszyckiej parafii – ks. 
Tadeusz Cudzik  czyni starania, aby 
przeprowadzić remont kaplicy znaj-
dującej się w centrum parafialnego 
cmentarza.  Budowla jest „wieko-
wa”, pochodzi z 1908 roku i upływ 
czasu widoczny jest w jej wyglądzie. 
Wielu parafian nigdy nie widziało 
wnętrza kaplicy i nie zna jej historii, 
dlatego wypada w kilku zdaniach o 
niej wspomnieć. Wymurowana z 
kamienia wapiennego, na planie 
prostokąta.  Ściany boczne ujęte są 
wydatnymi szkarpami – (murami 
prostopadłymi na zewnątrz od ściany 
tej wysokiej budowli, czyli filarami 
wzmacniającymi ściany), całość na-
kryta dachem pięciospadowym, z 
sześcioboczną sygnaturką. Ufundo-
wana w 1908 roku przez ówczesnego 
proboszcza   daleszyckiej   parafii 

Tak wyglądała kaplica w 1980 
roku. (fot. S. Stępień) 

 

A tak w roku 2006. 
(fot. A. Oszczepalska) 

 

Wewnątrz znajduje się drewniany 
ołtarz o klasycznych formach z krucy-
fiksem i gipsową figurą Chrystusa.   
Na bocznej ścianie jest epitafium 
fundatora z portretem.  

– ks. Franciszka Brudzyńskiego zmar-
łego w 1909 roku. 
Na środku kaplicy krypta w której 
miał być pochowany. Zmarł w Kiel-
cach i tam został pochowany na Sta-
rym Cmentarzu. 
  „Pamiętajcie o duszy Jego” czytamy  
w epitafium - mimo upływu czasu 
spełnijmy tę  prośbę, zwłaszcza,  że 
ks. Franciszek Brudziński -od 1861 
roku związany był   z Komitetem  
Bezpieczeństwa w Kielcach.                              
Swoją postawą patriotyczną wpływał 
na gimnazjalistów kieleckich, odbie-
rał od nich przysięgę konspiracyjną, 
wielu  z nich „poszło” do powstania. 
Za zbyt duże zaangażowanie patrio-
tyczne w czasie pogrzebu zmarłego 
od ran powstańca z otoczenia Lan-
giewicza ks. Budzyński został aresz-
towany.                            ( A. O.) 

Rekolekcje wielkopostne to taki 
szczególny i wyjątkowy czas, to czas 
próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczy-
my się roztropności, mądrości ducha 
i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji 
jest znanym aktem pokutnym w 
Kościele od wieków – aktem ducho-
wych ćwiczeń. Tegoroczne rekolek-
cje w daleszyckiej parafii były inne 
niż dotychczas i dlatego zapytaliśmy 
o wrażenia. Kilka z nich przytaczamy 
gwarantując (zgodnie z obietnicą) 
całkowitą anonimowość rozmów-
ców:  
 
 

-„ Zwykle niedziela, pierwszy dzień 
rekolekcji, była jedynym dniem, któ-
rym uczestniczyłem. Tym razem by-
łem zbyt ciekawy, aby „odpuścić  
sobie” kolejne dni. Bardzo ciekawe, 
dużo się nauczyłem.” 
 „Jestem pod wrażeniem wiedzy ks. 
Rekolekcjonisty!” 
„Zobaczyłam świadectwo Męki Chry-
stusa, przeżyłam to bardzo!” 
„ Rekolekcje niesamowite: wysłucha-
łam i zobaczyłam!” 
„ Na lekcjach religii słyszałam o Ca-
łunie, ale dopiero teraz zrozumiałam  
-„ 
 

wielką ofiarę Chrystusa.” 
„ Całun Turyński – świadectwo męki 
Chrystusa- dotarł chyba do świado-
mości wszystkich parafian , dzieci i 
dorosłych” 
„ Słyszałam o Całunie, ale o Chuście i 
Welonie nie miałam pojęcia. Bardzo 
dziękuję ojcu rekolekcjoniście 
!” 
 
Reasumując: rekolekcje spotkały się 
z bardzo pozytywnym odbiorem. 
Sądzimy, że zostaną w pamięci i ser-
cach na długo. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Okres poprzedzający święta wielkanocne, zwany Wielkim Tygodniem, rozpoczyna Niedziela Palmowa, zwana też Niedzie-

lą Kwietną. Obchodzona jest ona na pamiątkę triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu święci się w kościołach 

palmy, głównie z wierzbowych bazi. Palmę przystrajano suszonymi trawami,” suchatkami”, barwinkiem bądź bibułkowymi kwiat-

kami i wstążkami. Tradycja ludowa przypisuje palmie wielkanocnej magiczną moc. Dawniej powszechnie połykano poświęcone 

wierzbowe "kotki" - co miało uchronić przed bólem gardła. Palmę zatykano w izbie za świętym obrazem i tam pozostawała do 

następnego roku. Miała ona chronić domostwo przed złymi mocami i była symbolem błogosławieństwa dla domowników. Niektó-

rzy gospodarze z poświęconych gałązek wierzbowych wykonywali małe krzyżyki i wtykali je na rogach swoich pól, by w ten spo-

sób chronić zasiewy przed gryzoniami, suszą, gradem. Miało to również spowodować dobry urodzaj. Palmy wielkanocnej nie moż-

na było wyrzucać - paliło się ją, a uzyskanym popiołem posypywano pola, by stały się urodzajne. Popiołem ze spalonych palm, w 

środę popielcową księża posypują głowy wiernych. W Wielki Czwartek w kościele odprawiana jest liturgia związana z poświęce-

niem olejów świętych i odnawiane są przyrzeczenia kapłańskie. Milkną w kościołach dzwony, które zastępowane są kołatkami. 

Liturgia Wielkiego Piątku to przeżywanie męki Chrystusa, odsłonięcie krzyża i jego adoracja. W tym dniu bardzo przestrzegano 

postu. W Wielką Sobotę święci się w kościołach pokarmy. We wsiach, gdzie do kościoła było daleko, ludzie do święcenia ustawiali 

się pod krzyżem albo w którymś z domów, gdzie przywożono księdza i święcił. W koszykach przystrojonych barwinkiem czy ga-

łązkami jedliny, bibułkowymi kwiatkami i wstążkami, zarówno dawniej jak i obecnie, umieszcza się przeważnie jajka, chleb, wę-

dliny, masło, sól, chrzan, baranka z ciasta lub z cukru. Dawniej święcono pokarmy w dużych ilościach, obecnie raczej symbolicznie 

w niewielkim koszyczku. W niektórych zagrodach w Górach Świętokrzyskich święconą sól wsypywano do studni, aby była dobra 

woda. We wsiach świętokrzyskich święcono jajka o naturalnym kolorze skorupek, malowane na jeden kolor (np. w łupinach cebuli, 

korze dębu i wiśni, w młodych pędach żyta) oraz malowane we wzory pisanki. Również na jednobarwnych skorupkach, ostrym 

narzędziem wydrapywano wzory. Przy urządzonych w kościołach Grobach Pańskich, wierni modlą się. W Wielką Sobotę święci się 

też w kościołach ogień i wodę. Dawna tradycja ludowa nakazywała wygasić w domu wszystkie paleniska, aby zapalić je nowym, 

poświęconym ogniem. W poranek Niedzieli Wielkanocnej dźwięki dzwonów kościelnych obwieszczają radosną nowinę, że Chry-

stus Zmartwychwstał. Donośne glosy dzwonów zwołują do kościołów na mszę rezurekcyjną. Po powrocie z kościoła, uroczyście 

spożywano śniadanie. Dzielono się święconym jajkiem i składano sobie życzenia. Przestrzegano zasady, żeby z poświęconych po-

traw zjeść wszystkiego po trochu. Skorupki z poświęconych jajek zakopywano w ogródku lub w polu, aby wyrosły dorodne rośliny. 

Wedle tradycji tego dnia nawet najgorsi wrogowie powinni sobie wybaczyć, a wszyscy w stosunku do siebie powinni być mili i 

serdeczni.  W Poniedziałek Wielkanocny, oprócz uczestnictwa w nabożeństwie, odwiedzano się wzajemnie i bawiono. W tym dniu 

istnieje zwyczaj wzajemnego oblewania się wodą. Dawniej oblewano się dużą ilością wody - nawet przy studniach, stawach i stru-

mieni. Dawniej w tym dniu istniał również zwyczaj, że rodzice chrzestni obdarowywali swoich chrześniaków "śmigusem", w skład 

którego wchodziły: jajka, wędliny, placek. Czasem zamożni chrzestni dawali nawet małą sumę pieniędzy lub "coś z ubioru". 

Na podstawie opracowania etnografa – E. Traczyńskiego : „Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku 
         Niewiele osób wie,  jak pobierane 

są relikwie- szczątki ciał osób świętych 

lub przedmioty z którymi osoby te 

stykały się w czasie życia,  które 

umieszcza się w relikwiarzu, a następ-

nie w godnym miejscu w świątyni.       

W godzinach popołudniowych 2 marca 

2016 r. w Archiopactwie Cysterskim w 

Jędrzejowie została odprawiona Eu-

charystia, po której nastąpiło pobranie 

relikwii bł. Wincentego Kadłubka. 

Uroczystościom przewodniczył Biskup 

Kielecki Jan Piotrowski. Wzięli w nich 

udział także ojcowie cystersi na czele z 

opatem o. Edwardem Stradomskim,  

księża z dekanatu jędrzejowskiego oraz 

wierni z parafii i pielgrzymi. Po za-

kończeniu kończeniu Eucharystii na-

stąpiło uroczyste otwarcie posrebrza-

nego relikwiarza. Wewnątrz znajdowa-

ła się mniejsza szklana trumienka za-

plombowana pieczęcią biskupią. Po 

sprawdzeniu zabezpieczeń, komisyjnie 

zdjęto wieko i ukazały się kości błogo-

sławionego Wincentego wraz z doku-

mentami potwierdzającymi autentycz-

ność. Wówczas nastąpił moment po-

brania jednej z kości i podzielenia jej 

na mniejsze relikwie. Dokonał tego 

lekarz Marek Bogusławski. 

Przygotowane relikwie ojcowie cyster-

si umieścili w pozłacanych kapsułach. 

Po zakończeniu, kości ponownie spo-

częły w szklanej trumience, zostały 

zapieczętowane i zamknięte w ozdob-

nym relikwiarzu 

      Bł. Wincenty Kadłubek żył w la-

tach 1150/1160 - 1223. Był biskupem 

krakowskim, który po 10 latach zrzekł 

się urzędu, by wybrać proste życie w 

Opactwie Cysterskim w Jędrzejowie. 

Błogosławiony Wincenty jest znany 

również jako autor Kroniki polskiej i 

pomysłodawca wiecznej lampki przy 

Najświętszym Sakramencie 
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