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Dwadzieścia parę lat temu, stanąłem na Antokolu w Wilnie. Tam, kilkaset metrów 
za kościołem św. Piotra i Pawła, stoi duży drewniany, parterowy  dom, w którym 
św. s. Faustyna otrzymała pierwsze objawienia dotyczące Miłosierdzia Bożego. 
Wydzielono dwa pomieszczenia w których Ks. Stańczyk urządził prowizoryczne 
muzeum. Nie ma tam pamiątek  po s. Faustynie, ale są rzeczy z czasu jej pobytu w 
Wilnie. Drugie miejsce, wówczas w kościele p w Ducha Świętego w Wilnie. Tam 
był umieszczony pierwszy Obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Kazimie-
rowskiego. Później, po utarczkach z Biskupem Wilna, Obraz został przeniesiony 
do małej kaplicy, rzekomo bardziej dostępnej dla ludzi, ale w gruncie rzeczy cho-
dziło o to, by zabrać ten Obraz Polakom. Kościół p w Ducha Świętego jest bowiem 
przeznaczony dla ludności polskiej. Ograbiono, przy tej okazji, Obraz z napisu 
„Jezu, ufam Tobie”. Można zastanawiać się dlaczego właśnie w Wilnie dokonały 
się objawienia, ale przecież to miejsce gdzie ma swój Tron Matka Miłosierdzia – 
Matka Boża Ostrobramska. Pierwsze publiczne wystawienie tegoż Obrazu miało 
miejsce właśnie w Ostrej Bramie. Tutaj wreszcie pracował bł. Ks. Michał Sopoćko, 
spowiednik św. s. Faustyny, który polecił Jej spisywać wszystkie objawienia i tak 
powstał słynny „Dzienniczek”. Dziś, kiedy trochę poznałem Wilno z tym zaśpie-
wem, z tym „kochanieńki”, nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inne miejsce na 
świecie do tych objawień.                                                ks. proboszcz Tadeusz Cudzik 

 

 Słowo proboszcza 

 Wieści z parafii; 

 Wspomnienie o ks. 
Bolesławie Rusaku 

 Święto miłosierdzia  
Bożego. 

 Rocznica śmierci  

 Jana Pawła II. 

 104 urodziny parafianki 

 Daleszyce miastem  
biskupim. 

 Rocznica chrztu Polski. 

 Wizytacja ks. bp. Maria-
na Florczyka w parafii  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boszczem był ks. Rykowski, był 
wikariuszem w naszej parafii. W 
pamięci parafian zapisał się jako 
wielki społecznik, doskonały go-
spodarz, cieszący się ogromnym 
autorytetem, zaangażowany w 
pomoc ludziom  w trudnych, powo-
jennych czasach. Pamiątką po ks. 
Rusaku jest plebania, świadectwem 
czego jest tablica pamiątkowa 
umieszczona przy wejściu do kan-
celarii.    Śmierć Księdza 17 kwiet- 
 

nia 1967 roku była wielkim zasko-
czeniem dla środowiska.  Parafia 
pogrążyła się w żałobie. Tłumy  
żegnały ukochanego kapłana.  Zo-
stał pochowany na miejscowym 
cmentarzu parafialnym. Na zawsze 
pozostał wśród wiernych, których 
kochał, którym  służył. Mija prawie 
50 lat od śmierci, ale wielu parafian 
z nostalgią wspomina czcigodnego 
Kapłana. Pamiętajcie o Nim w mo-
dlitwie ! 

Ten obrazek – pamiątka z kolędy 
duszpasterskiej w 1955 roku jest 
skróconym życiorysem ks. Rusaka, 
brakuje jedynie daty śmierci.  To 
pamiątka 50-lecia życia ks. Dzieka-
na Bolesława Rusaka, 25-lecia Jego 
pracy kapłańskiej, 10-lecia duszpa-
sterstwa w Daleszycach . Urodził 
się w Bogucicach w 1905 roku, w 
1930 otrzymał święcenia kapłań-
skie, po wojnie objął probostwo w 
Daleszycach, wcześniej, kiedy pro- 

Chrzty: 
1. Julia, córka Piotra i Eweliny Stojek  
z Kranowa – 27.03 
2.Antonina, córka Piotra i Magdaleny 
 Kwiatkowskich z Daleszyc – 27.03 
3.Bartosz, syn Grzegorza i Karoliny 
Oszczepalskich z Brzechowa – 27.03 
4.Franciszek, syn Karola i Sylwii Borek  
z Dankowa – 27.03 
5.Katarzyna, córka Mateusza i Agnieszki 
 Rychel z Daleszyc – 27.03 
 
Odeszli do Domu Ojca: 
1.Kazimierz Pietrzyk z Niw  
ur. 1955 zm. 16.03 
2. Józef Cedro z Daleszyc  
ur. 1956 zm. 17.03 
3. Piotr Rączka z Daleszyc  
ur. 1959 zm. 17.03 
4. Edward Antecki z Daleszyc  
ur. 1947 zm. 25.03 
5. Teodozja Marońska ze Słopca  
ur. 1925 zm. 26.03. 

Rozpoczęto wymianę okien w kościele. 

ŚWIĄTECZNIE … Ciemnica, Grób Pański, święcenie pokarmów. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Miłosierdzia obchodzone 
jest w pierwszą niedzielę po Wiel-
kanocy, czyli II Niedzielę Wielka-
nocną, zwaną obecnie Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do 
kalendarza liturgicznego najpierw 
Franciszek  kard. Macharski dla 
archidiecezji krakowskiej (1985), a 
potem niektórzy biskupi polscy w 
swoich diecezjach. Na prośbę Epi-
skopatu Polski Ojciec Święty Jan 
Paweł II w 1995 roku wprowadził 
to święto dla wszystkich diecezji w  

Obraz Jezusa Miłosiernego należy 
do najbardziej znanych   w historii 
Kościoła i we współczesnym świe-
cie wizerunków Chrystusa ukrzy-
żowanego i zmartwychwstałego. 
Jest to obraz niezwykły nie tylko z 
tego względu, że jest najbardziej 
upowszechniony, ale przede 
wszystkim dlatego, że jego współ-
autorem jest sam Pan Jezus, który 
właśnie w takiej postaci ukazał się 
Siostrze Faustynie w celi płockiego 
klasztoru Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego 
1931 roku i według tej wizji polecił 
namalować swój obraz. Wieczo-
rem, kiedy byłam w celi – relacjo-
nuje to wydarzenie w „Dziennicz-
ku” – ujrzałam Pana Jezusa ubra-
nego w szacie białej. Jedna ręka 
wzniesiona do błogosławieństwa, a 
druga dotykała szaty na piersiach. Z 
uchylenia szaty na piersiach wy-
chodziły dwa wielkie promienie, 
jeden czerwony, a drugi blady. (…) 
Po chwili powiedział mi Jezus: 
„Wymaluj obraz według rysunku, 
który widzisz, z podpisem: Jezu, 
ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz 
czczono najpierw w kaplicy waszej i 
na całym świecie”. 
Pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego 
według wizji, jaką otrzymała Siostra 
Faustyna, powstał pod jej okiem w 
pracowni Eugeniusza Kazimirow-
skiego w Wilnie w 1934 roku. W 
czasie II wojny światowej powstały 
kolejne wizerunki, a wśród nich 
obraz pędzla Adolfa Hyły, malowa-
ny przy udziale krakowskiego spo-
wiednika Siostry Faustyny. Na po-

Polsce, a w dniu kanonizacji Siostry 
Faustyny 30 kwietnia 2000 roku 
Papież ogłosił to święto dla całego 
Kościoła. Inspiracją  dla ustanowie-
nia  święta  było pragnienie  Jezusa, 
które przekazała Siostra Faustyna. 
Pan Jezus powiedział do niej: Pra-
gnę, ażeby pierwsza niedziela po  
Wielkanocy była świętem Miłosier-
dzia. Pragnę, aby święto Miłosier-
dzia, było ucieczką i schronieniem 
dla wszystkich dusz, a szczególnie 
dla biednych grzeszników. W dniu  

tym otwarte są wnętrzności miło-
sierdzia Mego, wylewam całe mo-
rze łask na dusze, które się zbliżą 
do źródła  miłosierdzia  Mojego. 
Która dusza  przystąpi do spowiedzi 
i Komunii świętej, dostąpi zupełne-
go odpuszczenia win i kar. W dniu 
tym otwarte są wszystkie upusty 
Boże, przez które płyną łaski.                                                                                                                                                      
W przekazanym orędziu miłosierny 
Bóg objawia się w Jezusie Chrystu-
sie – Zbawicielu, jako Ojciec miłości 
i miłosierdzia, szczególnie wobec 
nieszczęśliwych. 
 

ny przy udziale krakowskiego spo-
wiednika Siostry Faustyny. Na po-
czątku lat pięćdziesiątych  XX wieku 
coraz częściej pojawiały się wśród 
duchowieństwa, w tym także 
wśród biskupów, zarzuty pod adre-
sem wprowadzania do  kościołów 
obrazu  Miłosierdzia Bożego. W 
roku 1959 wyszło oficjalne zawia-
domienie zabraniająca szerzenia 
kultu Miłosierdzia Bożego w for-
mach przekazanych przez Siostrę 
Faustynę. Dokument pozostawiał 
roztropności duszpasterzy kwestię 
usuwania z kościołów obrazów 
Jezusa Miłosiernego. W tym czasie 
z wielu świątyń usunięto te obrazy, 
ale były i takie kościoły, w których 
obrazy pozostały, a wierni nadal 
przed nimi się modlili. Po  odwoła-
niu  Notyfikacji w 1978  roku obra-
zy  Miłosierdzia Bożego powróciły 
do kościołów. Dzisiaj chyba już nie 
ma kraju, w którym by nie było 
wizerunku Jezusa Miłosiernego 
namalowanego według wizji, jaką 
miała św. Siostra Faustyna. Jest to 
obecnie najbardziej znany obraz 
Jezusa Chrystusa. 
Rysunek tego obrazu zasadniczo 
został ukazany w wizji, jaką miała 
Siostra Faustyna: Jezus jest w białej 
szacie, prawą rękę ma wzniesioną 
do błogosławieństwa, lewą dotyka 
szaty na piersiach, skąd wychodzą 
dwa wielkie promienie: czerwony i 
blady. W podpisie obrazu są słowa: 
Jezu, ufam Tobie.  Na pytanie o 
znaczenie promieni Jezus powie-
dział: Te dwa promienie oznaczają 
krew i wodę. Blady promień ozna-

dział: Te dwa promienie oznaczają 
krew i wodę. Blady promień ozna-
cza wodę, która usprawiedliwia 
dusze; czerwony promień oznacza 
krew, która jest życiem dusz… – Te 
dwa promienie wyszły z wnętrzno-
ści miłosierdzia Mojego wówczas, 
kiedy konające  serce  Moje  zostało 
włócznią  otwarte  na krzyżu. Ko-
lejny szczegół  rysunku  dotyczy 
spojrzenia Jezusa; Spojrzenie Moje 
z tego obrazu jest takie jako spoj-
rzenie z krzyża – takie słowa Pana 
Jezusa zanotowała w „Dzienniczku” 
Siostra Faustyna. Słowa Jezusa  
oznaczają spojrzenie miłosierne, 
zatroskane o człowieka, poszukują-
ce go, które najpełniej objawiło się 
właśnie na krzyżu Chrystusa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnią niedzielą w życiu papieża 
była Niedziela Wielkanocna 27 mar-
ca 2005. Tego dnia w południe chory 
Papież podszedł do okna swojego 
apartamentu, żeby z tego miejsca 
pozdrowić rzesze wiernych i tury-
stów zgromadzone na Placu św. Pio-
tra i udzielić tradycyjnego błogosła-
wieństwa Urbi et Orbi (Miastu i świa-
tu). Nie był już jednak w stanie wy-
powiedzieć żadnego słowa, jedynie 
pobłogosławił wiernych. Jan Paweł II 
doskonale zdawał sobie sprawę z 
tego, że umiera. W ostatnim dniu 
chciał mieć dużo spokoju. Poprosił, 
aby mu czytać Ewangelię św. Jana a 
wieczorem zwrócił się do najbliż-
szych, żeby odprawili przy jego łóżku 
Mszę św. i przyjął jeszcze parę kropel 
Eucharystii, po czym stopniowo tracił 
świadomość. 
Papież zmarł 2 kwietnia 2005 r. w 
wieku 84 lat. Zgon nastąpił o 21. 37. 
Przy łożu Jana Pawła II umierającego 
w papieskich apartamentach byli 
jego najbliżsi współpracownicy. 
Przejmujący opis ostatnich chwil 
Jana Pawła II przekazał kilka dni po 
jego śmierci obecny przy nim do 
końca ks. prof. Tadeusz Styczeń. 
"Byłem świadkiem, jak podnosił ręce 
(...) jak gdyby wołał . (...) ta twarz 
pojawiła się nieoczekiwanie jako 
twarz kogoś uśmiechniętego (...). 
Uśmiech, który jak gdyby nie konał, 
ale pozostawał żywy, coraz bardziej 
wymowny". 2 kwietnia roku Pań-
skiego 2005, o godzinie 21:37 wie-
czorem, gdy sobota dobiegała kresu i 
weszliśmy już w Dzień Pański w Ok-
tawie Wielkanocy i Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia, umiłowany Pasterz 
Kościoła Jan Paweł II przeszedł z tego 
świata do Ojca. Jego odejściu towa-
rzyszył modlitwą cały Kościół, 
zwłaszcza młodzież”.  
     Karol Wojtyła był niejednokrotnie 
bliski śmierci. Jednak aż do późnej 
starości z incydentów tych wychodził 
obronną ręką jakby od dzieciństwa 
pozostawał pod szczególną ochroną 
Bożej Opatrzności.  
* Ręce do góry, Lolek! 
Już jako gimnazjalista Karol Wojtyła 
omal nie stracił życia po wygłupie 
swojego kolegi. Zdarzyło się to jakiś 
czas po śmierci mamy, Emilii Wojty-
łowej, która zmarła, gdy Lolek miał 
dziewięć lat. Prowadzeniem gospo-

łowej, która zmarła, gdy Lolek miał 
dziewięć lat. Prowadzeniem gospo-
darstwa zajmował się wówczas jego 
ojciec. Porucznik Karol Wojtyła był 
dla Lolka ojcem i matką: prał, robił 
zakupy i sprzątał, jedynie nie goto-
wał obiadów. Stołowali się w jadło-
dajni państwa Banasiów, rodziców 
szkolnego, choć nie klasowego kolegi 
Lolka, Bogusława. Wojtyłowie poja-
wiali się na obiedzie wczesnym po-
południem. Pani Maria Banaś musia-
ła gotować dobrze, bo ojciec i syn 
lubili tam przychodzić. Atmosfera 
tych posiłków była tak sympatyczna, 
że ojcowie chłopców zaprzyjaźnili 
się. Kiedy dorośli wdawali się w po-
gawędkę, szkolni kumple bawili się. 
Jednym z bywalców jadłodajni „u 
Banasia" był pewien policjant, który 
po służbie wpadał tam na coś moc-
niejszego. Miał jednak poczucie 
przyzwoitości zawodowej, bo kiedy 
uznał, że wypił o jeden kieliszek za 
dużo, zostawiał u Banasiów rewol-
wer na przechowanie. Któregoś dnia 
Bogusław Banaś chciał zrobić swo-
jemu koledze kawał. Wyciągnął re-
wolwer z szuflady i kierując go w 
stronę Karola powiedział: ?Ręce do 
góry, albo strzelam". Jakimś trafem 
broń rzeczywiście wypaliła. Kula 
przeszła o włos od głowy Lolka i roz-
trzaskała okno. Obudzony z drzemki 
ojciec Bogusława zerwał się na rów-
ne nogi, wyrwał synowi pistolet z rąk 
i schował z powrotem do szuflady. 
Opatrzność po raz pierwszy dała 
znać, że czuwa nad Lolkiem.  
*Anioły w Krakowie 
Zdawało się, że Opatrzność posyłała 
niekiedy nawet aniołów, by chroniły 
życie przyszłego Papieża. Do dzisiaj 
nie wiadomo, kim był tajemniczy 
niemiecki oficer, któremu Karol Woj-
tyła zawdzięcza ocalenie. Było mroź-
ne popołudnie 29 lutego 1944 roku, 
niespełna 24-letni Karol skończył 
właśnie ciężką pracę w oczyszczalni 
sody. Tego dnia był potwornie zmę-
czony. Wracał tą samą trasą, w robo-
czym ubraniu i w swoich nieodłącz-
nych drewniakach, do mieszkania 
przy ul. Tynieckiej. Szedł blisko kra-
wężnika. W okolicach Matecznego 
nadjechała wielka niemiecka cięża-
rówka. I wtedy stała się tragedia. 
Rozpędzony samochód potrącił Karo-
la, który padł obok krawężnika jak 
nieżywy. Jadąca tramwajem Józefa 
Florek, która widziała wypadek, wy-

nieżywy. Jadąca tramwajem Józefa 
Florek, która widziała wypadek, wy-
siadła na najbliższym przystanku i 
podeszła do leżącego młodego ro-
botnika. Był nieprzytomny. Stała 
chwilę bezradna, zasłaniając leżące-
go przed nadjeżdżającymi samocho-
dami. Wreszcie zatrzymało się auto, 
z którego wysiadł niemiecki oficer. 
Spostrzegłszy, co się stało, polecił 
Józefie Florek, aby przyniosła wodę z 
pobliskiego rowu, a sam stał przy 
Wojtyle. Zmieszaną z błotem wodą 
zmyli krew z twarzy leżącego, który 
zaczął zdradzać oznaki życia. Wów-
czas oficer zatrzymał ciężarówkę 
wiozącą drągi i kazał przewieźć ran-
nego do szpititala przy ul. Kopernika. 
Karol Wojtyła trafił tam ze złamanym 
obojczykiem i wstrząsem mózgu.                         
W szpitalu spędził dwanaście dni. To, 
że przeżył, stało się dla niego dowo-
dem, że wypadek nie był przypad-
kiem i dawało mu pewność, że słusz-
nie wybrał, decydując się zostać 
księdzem. Po wyjściu ze szpitala nie 
zapomniał też o swojej wybawczyni. 
Pisał listy do Józefy Florek, zwracając 
się do niej jako do tej, której za-
wdzięcza życie.  
*Jeden wzięty, drugi pozostał  
Ledwie Karol doszedł do siebie po 
wypadku, znowu otarł się o śmierć. 
Będąc wówczas konspiracyjnym kle-
rykiem, posługiwał do Mszy księdzu 
metropolicie Adamowi Stefanowi 
Sapieże w kaplicy arcybiskupów kra-
kowskich. Towarzyszył mu w tym 
inny zakonspirowany kleryk, Jerzy 
Zachuta. Byli rówieśnikami, obaj też 
potajemnie studiowali teologię. 
Pewnego kwietniowego poranka 
1944 roku kolega nie przyszedł do 
rezydencji arcybiskupiej przy ul. 
Franciszkańskiej 3. Karol udał się do 
jego mieszkania na Ludwinowie, aby 
sprawdzić, co się stało. Dowiedział 
się, że w nocy zabrało Zachutę ge-
stapo. Było to 13 kwietnia 1944 roku. 
o godz. 0.30. Niemcy przyszli po 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stapo. Było to 13 kwietnia 1944 roku. 
o godz. 0.30. Niemcy przyszli po 
ukrywającego się tam AK-owca, ten 
jednak uciekł przez okno. Zamiast 
niego wzięto Zachutę, a wraz z nim 
dwóch innych mieszkańców domu. 
Jerzy został prawdopodobnie roz-
strzelany 27 maja 1944 roku.  
*Wojtyła przyszedł? Tak jest!  
I jeszcze jedna historia z czasów II 
wojny światowej, świadcząca o opie-
ce, jaką nad Karolem rozpostarła 
Boża Opatrzność. Kiedy w Warszawie 
wybuchło powstanie, Niemcy oba-
wiając się, że w Krakowie może dojść 
do próby zbrojnego wsparcia po-
wstania warszawskiego, rozpoczęli w 
niedzielę 7 sierpnia 1944 roku akcję 
zatrzymywania wszystkich młodych 
mężczyzn. Rewizja nie ominęła domu 
przy ul. Tynieckiej 10, w którym od 
1938 roku mieszkał Karol Wojtyła.. 
Ks. Mieczysław Maliński, również 
alumn seminarium wspomina, że 
tego dnia udało mu się uniknąć ła-
panki, ale do domu dobrnął z duszą 
na ramieniu dopiero w nocy. Martwił 
się o los Karola Wojtyły. Gdy stanął 
przed bramą rezydencji arcybiskupiej 
przy Franciszkańskiej 3, od razu zapy-
tał „Wojtyła przyszedł?". Usłyszał w 
odpowiedzi: ? Tak jest!". Okazało się, 
że Niemcy, przeszukując dom przy 
Tynieckiej, przeczesali parter i pierw-
sze piętro, lecz nie przyszło im do 
głowy, aby przeszukać suterenę. 

Podczas rewizji Karol stał cicho za 
drzwiami swojego mieszkanka. Ran-
kiem udało mu się szczęśliwie prze-
dostać do rezydencji arcybiskupa 
Adama Sapiehy, gdzie natychmiast 
otrzymał sutannę, która była dla 
niego i innych kleryków jakby „pan-
cerzem ochronnym".  
*Komuniści wybrali Wojłyłę  
Ta historia wydaje się wręcz nie-
prawdopodobna, ale jest prawdziwa, 
udokumentowana przez biografów 
papieskich. Gdyby nie ważny dygni-
tarz partyjny, Karol Wojtyła nie zo-
stałby biskupem, a - w konsekwencji 
- papieżem. W czasach PRL-u zgodę 
na kandydata na biskupa, zanim jego 
nazwisko trafiło do Rzymu, musiała 
wydać władza komunistyczna. Pro-
cedura ta była skutkiem porozumie-
nia, zawartego w 1956 roku w imie-
niu Episkopatu Polski przez kard. 
Stefana Wyszyńskiego z PRL-owską 
władzą. Często zdarzało się tak, że 
kandydat na biskupa był od razu 
odrzucany. Zenon Kliszko, który z 
ramienia Biura Politycznego KC opi-
niował kandydatów na biskupów, 
odrzucił wszystkie siedem nazwisk 
zaproponowanych przez prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. „Czekam na 
Wojtyłę" - powiedział Kliszko Stani-
sławowi Stommie, posłowi z katolic-
kiego koła „Znak" i dodał: „i tak dłu-
go będę wetował nazwiska, aż się 
doczekam". Stomma z trudem po-
wstrzymał się od śmiechu, bo wie-
dział, że  Wojtyła sprawi wiele 

kłopotów władzy ludowej. Nazwisko 
biskupa Wojtyły pojawiło się na liście 
kandydatów, Kliszko skwapliwie je 
zaaprobował. Po wcześniejszej ak-
ceptacji władzy ludowej, 13 czerwca 
1964 roku papież Paweł VI mianował 
biskupa Karola arcybiskupem metro-
politą krakowskim. Wkrótce komuni-
ści gorzko tego pożałowali. Dlaczego 
Kliszko popełnił taką brzemienną w 
skutki pomyłkę? Otóż uważał on 
Wojtyłę za intelektualistę, człowieka 
o zainteresowaniach artystycznych, 
stroniącego od polityki, którym - ze 
względu na jego młody wiek (43 lata) 
- będzie można manipulować. Do-
datkowo liczył na to, że będzie moż-
na przeciwstawiać Wojtyłę kard. 
Stefanowi Wyszyńskiemu, hierarsze 
niezwykle zaangażowanemu spo-
łecznie, który sprawiał wielki kłopot 
władzy, krytykując jej poczynania. 
Tymczasem abp Wojtyła przyjął po-
dobną linię co prymas i zaraz po 
swym ingresie do katedry wawelskiej 
objawił się jako zdecydowany obroń-
ca praw i niezależności Kościoła. 
Pewnie i teraz siedzi gdzieś w Niebie  
na  uboczu zatroskany o to, co się 
dzieje w Polsce i ku czemu zmierza 
Europa. A gdyby mógł, to raz jeszcze  
by stanął przed tłumem i podniesio-
nym głosem  powtórzył  słowa:  

 
NIECH  ZSTĄPI  DUCH  TWÓJ 
I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, 

TEJ  ZIEMI ! 

  Nie zawsze życzenia „stu lat” są 
trafne. Niezmiernie rzadko, ale zda-
rza się, że niektórzy   przekraczają tę, 
wydawać się może nieosiągalną gra-
nicę. Mamy ten zaszczyt, że wśród 
nas jest parafianka, która obchodzi 
104 urodziny.  
Pani  MARTA  PREDYGIER  urodziła 
się 7 kwietnia 1912 roku w Daleszy-
cach, obchodzi więc  104 urodziny 
!!!! 
Urodziłam się 7 kwietnia 1912 r w 
Daleszycach – w pierwszy Dzień 
Świąt Wielkanocnych – kiedy proce-
sja na Rezurekcję trzeci raz obeszła 
kościół (św. Michał) – co miało dla 
mojej ukochanej Matki szczególne 
znaczenie i zawsze o tym wspomina-
ła swojej rodzinie. Byłam 5-tym 
dzieckiem(było nas 9-ro) w rodzinie 
Anny i Wojciecha Predygier – wspo-

 ła swojej rodzinie. Byłam 5-tym 
dzieckiem (było nas 9-ro) w rodzinie 
Anny i Wojciecha Predygier – wspo-
mina Jubilatka. 
Ze względu na podeszły wiek jest 
pod opieką swojej siostrzenicy  na 
Śląsku.  
 

         Szanowna Jubilatko !  
Niewielu z nas los pozwala dożyć 
tak szacownego wieku, dla więk-
szości z nas nieosiągalnego. Pani 
jednak Dobry Bóg pozwolił dożyć 
takiego jubileuszu, z czego nasza 
parafialna wspólnota jest dum-
na. Życzymy dalszych lat przeży-
tych w zdrowiu. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Daleszyc od początku zwią-
zana jest z Kościołem i hierarchami 
kościelnymi. 
Kiedy biskup Iwo Odrowąż fundował 
kościół pod  wezwaniem Św. Michała 
Archanioła, Daleszyce  były   wsią. 
Około 1350 roku parafia Daleszyce 
obejmowała już obszar 142km2 i 
liczyła 480 wiernych, w latach 1474 -
1480 do parafii należało 10 wsi.                            
Kościół wzniesiony został na wzgórzu 
kościelnym, a towarzyszyć mu mu-
siały budynki mieszkalne i gospodar-
cze należące do plebana. Domy  
mieszkańców  rozlokowały się  w 
bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza 
kościelnego, z którego wybiegały 
drogi do Słopca (ul. Kościelna), Gór-
na (ul. Świętokrzyska) i Nowej Słupi 
(ul. Wójtostwo). Wkrótce pojawiła 
się przy kościele szkoła, poświadczo-
na źródłowo w 1385 r., kiedy rekto-
rem jej był niejaki Andrzej, kanonik 
krakowski. Prepozytura kielecka 
stanowiła najmniejszy okręg admini-
stracji kościelnej w diecezji krakow-
skiej. W wieku XIV liczba kościołów 
parafialnych na jej terenie wynosiła 
osiemnaście, a na początku XVII wie-
ku wzrosła do trzydziestu, aby w 
początkach XVIII wieku osiągnąć 
liczbę trzydziestu dziewięciu ośrod-
ków parafialnych, zorganizowanych                                                      
 
 
 
                       
 

Można z dużym prawdopodobień-
stwem założyć, że część mieszkań-
ców zajmowała się handlem, a przy 
kościele mógł funkcjonować niewiel-
ki targ, na którym wymieniano pro-
dukty leśne jak np. miód, wosk, jak i 
przedmioty rzemiosła. I tak na przy-
kład w roku 1459 występuje w do-
kumentach niejaki Piotr de Dale-
schycze, utrzymujący kontakty han-
dlowe z kupcami w Poznaniu.           
W 1569 roku staraniem biskupa Fili-
pa Padniewskiego, król Zygmunt 
August, nadał Daleszycom prawa 
miejskie magdeburskie.   Bp  Pad-
niewski ur. w 1510 roku, zmarł 17 
kwietnia 1572 roku. Był sekretarzem 
króla Zygmunta Augusta, dyplomata, 
poseł, od 1562 r. biskup krakowski.                   
(Nagrobek biskupa F. Padniewskiego 
na Wawelu)     
Miasto otrzymało pieczęć miejską 
przedstawiającą złotą wagę- atrybut 
św. Michała Archanioła i wójtowską 
– stylizowany herb Ostoja – krzyż z 
dwoma półksiężycami, właściciela 
miasta Marcina Szyszkowskiego, 
biskupa krakowskiego:     
Z kroniki spisanej przez burmistrza 
miasta Daleszyce w 1820 roku – 
Stroynowskiego wynika: „Jak dołą-
czona Kopia Wierzytelna Erekcji Mia-
sta świadczy założone było pier-
wiastkowo Miasto Daleszyce w gra-
nicach dawniejszych wsi Daleszyce 
przez księcia Filipa Padniewskiego 
Biskupa Krakowskiego w roku 1569 
dnia 4-go po Wielkiej Nocy…” Skoro 
Wielkanoc przypadała  wtedy na 
niedzielę 10 kwietnia, to cztery dni 
potem wskazuje na czwartek 14 
kwietnia.  Mamy  kolejną ważną 
datę, o której powinniśmy pamiętać 
– datę zasadzenia miasta !                                       
W ślad za nadaniem praw miejskich 

Miasto otrzymało pieczęć miejską 
przedstawiającą złotą wagę- atrybut 
św. Michała Archanioła i wójtowską 
– stylizowany herb Ostoja – krzyż z 
dwoma półksiężycami, właściciela 
miasta Marcina Szyszkowskiego, 
biskupa krakowskiego:     
Z kroniki spisanej przez burmistrza 
miasta Daleszyce w 1820 roku – 
Stroynowskiego wynika: „Jak dołą-
czona Kopia Wierzytelna Erekcji Mia-
sta świadczy założone było pier-
wiastkowo Miasto Daleszyce w gra-
nicach dawniejszych wsi Daleszyce 
przez księcia Filipa Padniewskiego 
Biskupa Krakowskiego w roku 1569 
dnia 4-go po Wielkiej Nocy…” Skoro 
Wielkanoc przypadała  wtedy na 
niedzielę 10 kwietnia, to cztery dni 
potem wskazuje na czwartek 14 
kwietnia.  Mamy  kolejną ważną 
datę, o której powinniśmy pamiętać 
– datę zasadzenia miasta !                                       
W ślad za nadaniem praw miejskich 
Daleszyce otrzymały szereg przywile-
jów, co wiązało się z powstawaniem 
cechów. Prezentujemy unikatowy 
dokument  z 1574 roku nadający 
przywileje cechowi kowalskiemu w 
Daleszycach. 
Przywileje zostały przyznane przez 
Franciszka Krasińskiego(1525 – 1577)  
 
 
 
                       
 

w dwóch dekanatach: Bodzentyn i 
Kunów.  Obszar parafii daleszyckiej 
należał do dekanatu bodzentyńskie-
go. Spadkobiercą biskupstwa kra-
kowskiego pod względem terytorial-
nym zostało biskupstwo kieleckie.  

Nagrobek biskupa F. Padniewskiego 
na Wawelu. 

biskupa krakowskiego, podkancle-
rzego koronnego -  najwyższego 
urzędnika, który wchodził w skład 
rady królewskiej  i Senatu. 

( A. O. ) 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

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

Rocznica obchodów chrztu Polski zbli-
ża się wielkimi krokami. Ale czy dziś 
zastanawiamy się jakie były początki 
polskiej państwowości i konsekwencje 
wyboru, którego dokonał Mieszko I? 
Dlaczego komunistom tak bardzo zale-
żało aby zakłócić obchody Millenium 
Chrztu Spróbujmy zatem odpowie-
dzieć pokrótce na te pytania. 
W Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku 
Mieszko I za sprawą ślubu z Dobrawą 
czeską księżniczką przyjmuje Chrzest z 
rąk najprawdopodobniej biskupa Jor-
dana. Przyjęcie sakramentu Chrztu 
przez władcę Polan to moment włą-
czenia władcy państwa Polan i jego 
poddanych do Kościoła katolickiego 
oraz początek historii narodu i pań-
stwa polskiego. Mieszko I dołączył do 
grona chrześcijańskich władców Euro-
py a państwo rządzone przez Niego 
wchodzi w krąg cywilizacji Zachodu. 
Akt przyjęcia chrztu przez władcę Po-
lan spowodował, że nie tylko rozpo-
częła się chrystianizacja całego kraju, 
ale również zaczęły się tworzyć organi-
zacje kościelne. Zaczęto budować 
pierwsze kościoły w Poznaniu, Gnieź-
nie i w Ostrowie Lednickim. W 968 
roku powstało pierwsze biskupstwo 
misyjne z biskupem Jordanem na cze-
le. Stworzenie biskupstwa podkreślało 
odrębność i niezależność państwa 
Polan. Na dwór Mieszka I zaczęli przy-
bywać wykształceni duchowni, którzy 
znali łacinę i ułatwiali kontakty mię-
dzynarodowe władcy. Uczyli uprawy 
roli i melioracji podmokłych terenów, 
stosowali nowe narzędzia przyczynia-
jąc się do rozwoju gospodarki rolnej. 
Przy katedrach, kościołach i klaszto-
rach powstawały szkoły i pierwsze 
szpitale. Rozwijała się  kultura i sztuka. 
Chrzest i erygowanie niezależnego 
biskupstwa zrównały Polskę z chrześci-
jańskimi krajami Europy i związały z 
zachodnim kręgiem kultury chrześci-
jańskiej. Mieszko I stał się równy in-
nym władcom chrześcijańskim, umoc-
nił też swoją władzę. Dzięki tym 
wszystkim zjawiskom zaczęło konsoli-
dować się społeczeństwo, wśród któ-
rego coraz wyraźniej zaznaczała się 
świadomość narodowości polskiej i 
zakorzenienia we wspólnocie Kościoła 
i Europy. Przyjęcie jednej wiary sprzy-
jało religijnemu scaleniu państwa oraz 
jego społecznemu umocnieniu.  
Wielu mieszkańców naszego kraju pa- 

mięta jeszcze czasy komunistyczne. 
Ale pewnie niewielu wie jak ówczesne 
władze zakłócały obchody 1000 lecia 
chrztu Polski. Kościół katolicki obchody 
te rozpoczął już 9 lat wcześniej ogło-
szeniem Wielkiej Nowenny. Ułożony 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego plan 
obejmował rozłożoną na lata 1957-
1966 problematykę: wierność Bogu, 
Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego 
Pasterzom, życie w łasce Bożej i prze-
ciwstawianie się każdemu grzechowi, 
obrona życia duszy i ciała, małżeństwo, 
rodzina - wychowanie w duchu Chry-
stusowym; młodzież wierna Chrystu-
sowi, sprawiedliwość i miłość społecz-
na, walka z wadami narodowymi, pie-
lęgnowanie cnót chrześcijańskich i 
narodowych, cześć Maryi jako Królo-
wej Polski. 
Na Wielką Nowennę polskiego Kościo-
ła partia odpowiadała represjami i 
szykanami: "Rozpoczęła się w nowych 
warunkach walka o to, kto ma kiero-
wać narodem, kto ma sprawować 
<rząd dusz> w narodzie" (głosił szef 
komisji PZPR do spraw Kleru Zenon 
Kliszko). "Kościół prowadzi z nami 
wojnę, ale tej wojny nie wygra. To my 
ją wygramy. Wyszyński (...) chce mieć 
rząd dusz. Rząd dusz w tym kraju ma 
socjalizm. Socjalizm sięga po dusze. 
Kościół nie ma do tego prawa! Kto 
wyraźnie nie opowie się po stronie 
socjalizmu - ten jest wrogiem ustroju" - 
twierdził Władysław Gomółka. W 1958 
r. nakazano, że lekcje religii w szkole 
mogą się odbywać tylko na jednej 
lekcji w tygodniu, po skończeniu in-
nych zajęć. Po nagonce na religię, 
przyszła kolej na usuwanie krzyży.  Na 
trzeci rok przygotowań, komunistycz-
ne państwo zareagowała liberalizacją 
ustawy aborcyjnej, umożliwiającej 
usunięcie ciąży na życzenie kobiety. 
Gdy tematem była rodzina, ateistyczna 
propaganda podjęła walkę przeciw 
"rodzinie sakramentalnej". W roku, w 
którym rozważania toczyły się wokół 
hasła "Młodzież wierna Chrystusowi", 
państwo uderzyło w katolickie szkoły i 
skupiło się na tym, aby dzieciom 
uczestniczącym w obozach wakacyj-
nych uniemożliwić udział we mszy 
świętej. Jednym z elementów Wielkiej 
Nowenny była peregrynacja kopii ob-
razu Matki Boskiej Częstochowskiej, 
która rozpoczęła się 26 sierpnia 1957 
roku na Jasnej Górze.  
 

Uroczystości milenijne w Warszawie, z 
kopią obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej w katedrze, zakończyły się 26 
czerwca. Ale władze nie pozwoliły, aby 
obraz powędrował dalej. Pod Będzi-
nem został „aresztowany”. W akcji  
uczestniczyło 50 funkcjonariuszy MO. 
Obraz zawieźli na Jasną Górę. Pauli-
nom zagrożono, że jeżeli zostanie wy-
wieziony, oni stracą klasztory w War-
szawie i seminarium na Skałce w Kra-
kowie. Zakonnicy umieścili obraz w 
kaplicy św. Pawła, za kratą i opatrzyli 
napisem: „Tu znajduje się uwięziony 
przez Władze Obraz, który wędrował 
po Polsce”. Po raz pierwszy wierni 
zamiast obrazu witali puste ramy, 
które na wiernych robiły ogromne 
wrażenie. Był to wymowny znak braku 
wolności religijnej w Polsce. Puste 
ramy wędrowały po Polsce do 1972 
roku. Z chwilą zakończenia obchodów 
Wielkiej Nowenny (9 IV 1966), zainau-
gurowano uroczystości związane z 
Milenium Chrztu Polski. Data 14 IV i 
miejsce ich rozpoczęcia – Gniezno 
nawiązywały bezpośrednio do rocznicy 
chrztu Mieszka I. Władze państwowe 
zdawały sobie sprawę z rangi obcho-
dów gnieźnieńskich, stąd też przed-
sięwzięły wszelkie możliwe sposoby, 
ażeby odciągnąć wiernych od uroczy-
stości kościelnych. Organizowały 
atrakcje w postaci występów cyrko-
wych, pokazów motocyklowych, a 
także zapowiedziano projekcję filmu 
Jerzego Kawalerowicza „Faraon”, który 
uchodził za przebój kinowy. Trzeciego 
dnia uroczystości – 16 IV – doszło w 
Gnieźnie do największej konfrontacji. 
Władze zorganizowały konkurencyjne 
obchody z okazji 21. rocznicy forsowa-
nia Odry i Nysy Łużyckiej. Na gnieź-
nieńskim Rynku przemawiał marszałek 
Spychalski, a następnie odbyła się 
defilada wojskowa połączona z salwą 
armatnią, mającą zakłócić wystąpienie 
prymasa Wyszyńskiego. Sam prymas o 
tym fakcie pisał: "Zebraliśmy się w 
Bazylice Prymasowskiej na nabożeń-
stwo uroczystości milenijnych w 
Gnieźnie. Nieszpory celebrował arcybi-
skup Wojtyła. Właśnie, gdy rozpoczęli-
śmy śpiew "Niechaj będzie pochwalo-
ny..." odezwały się armaty … Prze-
dziwne wrażenie wywiera ten śpiew 
przy odgłosie armat. Wkrótce armaty 
umilkły, a śpiew trwał dalej”. 
Jubileusz 1050 – lecia chrześcijańskiej 
Polski powinien skłonić nas do reflek-
sji.                                A i G. Gregulscy 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 marca br. Bp Marian Florczyk odwiedził naszą parafię. Spotkał się z uczniami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 

Gimnazjum, szkół w Kranowie, Brzechowie i  Słopcu oraz z nauczycielami. 

 

W Palmową Niedzielę bp M. Florczyk poświęcił palmy na daleszyckim rynku,  
                                                                                                                            a w czasie Mszy Św. poświęcił nowe konfesjonały: 
 

W Wielki Piątek Droga Krzyżowa wiodła z Dankowa do kościoła parafialnego: 
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