
 

 

 

 

MIESIĘCZNIK PARAFII ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA  
W DALESZYCACH                              NR 5 MAJ 2016 

www.parafiadaleszyce.pl 

ZWIASTUN 

PARAFIALNY 

PARAFIALNY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rozkwitający maj kojarzy nam 
się z nowym życiem, nowymi siła-
mi. Niedawno zastanawiałem się 
nad, dziś tak często używanym 
słowem „ nowoczesny”. Ten wielki 
tłum ludzi biegnących na pierwsze 
miejsca w tym świecie, napędzany 
tym jednym słowem „nowocze-
sny”.  
Nawet jeśli kupisz najnowocze-
śniejszy samochód, smartfon, 
komputer, które tak często stano-
wią atrybut nowoczesności, to 
przecież w 1 godzinę później, to 
wszystko jest już „stare”. 
Nowoczesność to nieustanne, no-
we każdego dnia spojrzenie na 
siebie, drugiego człowieka, 

 Słowo proboszcza 

 Kącik jubilata 

 Wieści z parafii 

 Pielgrzymujemy 

 Wniebowstąpienie 

 Dębowe urodziny 

 Chrzest Polski 

 Dzień strażaka 

 Z historii parafii 

 Majówka 

 X rocznica nadania 

 Boże Ciało 

 Zielone Świątki 

 Objawienia Fatimskie 
 

na Boga, na świat w którym żyje-
my. „Stary” człowiek to ten, który 
żyje wspominkami, emocjami 
sprzed lat, cieszy się gadżetami 
sprzed godziny. Życie jest zbyt 
szybkie, by zatrzymywać się w jed-
nym punkcie. Bóg daje nam taki 
ogrom bogactw, że tak często na-
rzekamy, że to za dużo, że jeszcze 
nie jesteśmy gotowi, by przyjąć 
nowe doświadczenie. 
Prośmy Tę, która jest cicha i piękna 
jak wiosna, by otworzyła nam oczy, 
serca, duszę i uczyła tej nieustannej 
nowości życia. Przecież warto żyć 
dla jednego wschodu słońca, pod 
warunkiem, że oglądamy go czy-
stym sercem. 

Ks. Tadeusz Cudzik 
 

16 maja  święto NMP Matki Kościoła 

 

W poprzednim numerze „Zwiastuna Parafialnego” zamieściliśmy 
informację o pięknym jubileuszu – 104 letniej parafianki p. Marty 
Predygier. Postanowiliśmy sukcesywnie przedstawiać parafialnych 
Jubilatów obchodzących urodziny w poszczególnych miesiącach. 
W naszej parafii jest 93 osoby  w wieku „90 +”. W maju urodziny 
obchodzą: 

•p. IRENA  WÓJCIK – 94 lata – Daleszyce; 
•p. PIOTR  STACHURSKI – 93 lata – Daleszyce: 
•p. STANISŁAWA  STRZĄBAŁA – 91 lat – Brzechów; 
•p. HENRYK  KOZUB  - 90 lat – Daleszyce. 
JUBILATOM  życzymy zdrowia i radosnego przeżycia jeszcze  
wielu  lat.  
W następnych miesiącach przedstawimy kolejnych jubilatów. 

Rok 2016 obfituje w ważne dla Kościoła wydarzenia. Nasza parafia włącza się czynnie w ich przebieg. 
19 czerwca bieżącego roku odbędzie się na daleszyckim rynku koncert pieśni religijnych poprzedzony Mszą Świętą. W kon-
cercie udział wezmą: • pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, poeta TOMASZ ŻÓŁTKO; • zespół koncertujący w kraju i poza grani-
cami, wykonujący nowoczesne, energetyczne, wielbiące Boga utwory – EXODUS 15; • zespoły parafialne: SILOE i SERAFINKI  
Organizatorem koncertu jest ks. Sebastian Wideł i Miasto i Gmina Daleszyce. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Podjęte zostały konkretne działania w kierunku 
rozbudowy cmentarza parafialnego. Prace są 
konieczne bowiem prawie wyczerpane są miejsca 
grzebalne  wkrótce zabraknie miejsca na po-
chówki. Tymczasowo udało się dokupić działkę o 
powierzchni 300m2, . Trwają dalsze negocjacje z 
właścicielami działek przylegających do cmenta-
rza. 
* Podjęte zostały konkretne działania w kierunku 
rozbudowy cmentarza parafialnego. Prace są 
konieczne bowiem prawie wyczerpane są miejsca 
grzebalne  wkrótce zabraknie miejsca na po-
chówki. Tymczasowo udało się dokupić działkę o 
powierzchni 300m2. Trwają dalsze negocjacje z 
właścicielami działek przylegających do cmenta-
rza. 
* Zostały zakupione figury Matki Bożej Fatimskiej 
(większa i mniejsza). Mniejsza figura będzie no-
szona w procesjach po wykonaniu odpowiednie-
go feretronu.  Poświęcenie figur planowane jest 
na 13 maja. 
* Trwają prace przy wymianie okien w kościele, 
pozostały te trudniejsze – górne okna świątyni. 
Przypominamy, że na stronie internetowej 
http://www.parafiadaleszyce.pl zamieszczane są 
bieżące ogłoszenia i intencje Mszy Św. 
* W ramach przygotowań do Światowych Dni 
Młodzieży zostało otwarte subkonto bankowe, na 
które można wpłacać ofiary na organizację tych 
Dni w naszej parafii:  

06 8485 0009 0003 6474 2000 0002 

Chrzty: 
1.Antoni,  syn Damiana i Moniki Zarębskich  
ochrz. 9.04 
2.Sara, Maja, córka Dominika i Gabrieli Bera 
ochrz. 16.04 
3.Nela, Maria, córka Marcina i Barbary  
Rzadkowskich och – 23.04 
4.Miłosz, Antoni, syn Tomasza i Ilony  
Grys – ochrz. 23.04 
5.Marcel, syn Wiktora i Magdaleny  
Głozowskich – ochrz. 23.04 
6.Igor, Albert syn Alberta i Tatiany Furmanek – 
ochrz. 23.04. 
7.Mikołaj, Wiktor, syn Wiktora i Anny Furmanek – 
ochrz. 23.04. 

Ślub: 
1.Wojciech Jeziorski i Aleksandra Zawadzka, obo-
je z Daleszyc – 16.04. 

Odeszli do Domu Ojca: 
1.Antonina Ozga z Brzechowa ur. 1925 – 
 zm. 31.03 
2.Tomasz Zaliński z Kielc ur. 1978 – zm. 31.03 
3.Władysława Kraińska z Kielc ur. 1942 –  
zm. 20.04 

W sobotę 23 kwietnia odbyła się pielgrzymka parafialna z Daleszyc 
do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, Sanktua-
rium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Sanktuarium Matki 
Bożej Ludźmierskiej.  
W Centrum Jana Pawła II w Krakowie pielgrzymi mogli zobaczyć 
kościół i relikwie upamiętniające osobę św. Jana Pawła II. Najcen-
niejszą z relikwią jest krew, którą lekarze z kliniki Gemelli we Wło-
szech przekazali osobistemu sekretarzowi Papieża kard. Stanisła-
wowi Dziwiszowi. Ampułka z krwią Papieża, zamknięta w szklanej 
szkatule, została umieszczona wewnątrz marmurowego ołtarza 
stojącego pośrodku ośmiobocznego Kościoła Relikwii. Z Rzymu 
dotarł również papieski krzyż pastoralny, ornat wraz z mitrą oraz 
krzyż przed którym modlił się Jan Paweł II w swojej prywatnej ka-
plicy w czasie ostatniej za życia drogi krzyżowej w rzymskim Colo-
seum w 2005 r. Pielgrzymi 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 której ks. Karol Wojtyła odpra-
wił swoją prymicyjną Mszę św. Na płycie umieszczony jest reli-
kwiarz wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, którego strony 
przewracał wiatr w czasie pogrzebu Papieża. W Górnym Kościele 
znajduje się bezcenna relikwia, którą w dniu 34 rocznicy zamachu 
na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, kard. Stanisław Dziwisz prze-
kazał do Sanktuarium. Jest to naznaczona krwią sutanna, w którą 
święty Jan Paweł II ubrany był 13 maja 1981 r. W tym dniu podczas 
audiencji generalnej na Placu św. Piotra zamachowiec Mehmed Ali 
Agca próbował zabić papieża. 
Następnie pielgrzymka udała się do Sanktuarium Matki Bożej Fa-
timskiej na Krzeptówkach, gdzie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy 
świętej, której przewodniczył opiekun ks. Dariusz Szczykutowicz. 
Po Mszy świętej jeden z ojców palotynów opowiedział historię 
tego miejsca i kultu z nim związanego. Najpiękniejszym świadec-
twem wiary jest to, że Sanktuarium zostało wzniesione jako wo-
tum za ocalenie św. Jana Pawła II w dniu zamachu 13 maja 1981 r. 
W pierwszych godzinach modlitwy, 13 maja 1981 r., między godzi-
ną 20 a 21.00 została podjęta ważna decyzja: „Jeżeli Bóg uratuje 
życie Jana Pawła II, to na tym miejscu wybudujemy kościół dzięk-
czynienia za uratowane życie Najwyższego Pasterza”. Najświętsza 
Maryja Panna ocaliła Ojca Świętego; potwierdził to sam Papież! A 
my z radością dotrzymaliśmy danego słowa – mówił kustosz Sank-
tuarium.  
Pielgrzymka udała się jeszcze do jednego Sanktuarium do Matki 
Bożej w Ludźmierzu. Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, to od 
setek lat drugi po Kalwarii Zebrzydowskiej ośrodek pątniczy w Ar-
chidiecezji Krakowskiej. Ludźmierz to przede wszystkim obraz po-
bożności Podhala. Zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. Kult 
maryjny jest tego szczególnym uzewnętrznieniem. To w tym miej-
scu w czasie koronacji Matki Bożej 15 sierpnia 1963 wysunęło się 
berło z figurki niesionej podczas procesji które złapał bp. Karol 
Wojtyła i wtedy miały paść słowa z ust prymasa Polski kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, że Maryja dzieli się władzą z bp. Karolem Wojty-
łą. Po wyborze na Papieża odczytano to jako znak prorocki.  
Po zwiedzaniu i modlitwie pielgrzymi w radości modlitwy i śpiewu 
późnym wieczorem wrócili do domu, dziękując Trójcy Przenaj-
świętszej i Matce Bożej za ten szczęśliwy i cudowny dzień piel-
grzymowania.                                       ks. Dariusz Szczykutowicz 
 

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9 maja 2006 roku obok siedziby Nadleśnictwa w Daleszycach po-
sadzono DĄB  PAPIESKI. Przypominamy, że sadzonkę dębu  wyhodo-
wano z żołędzi zebranych w 2003 roku z najstarszego polskiego Dębu 
Chrobrego, poświęconych 28 kwietnia przez Ojca Świętego – Jana 
Pawła II. Nasza sadzonka posiada certyfikat i numer 466. Po uroczy-
stej Mszy Św. w obecności znamienitych gości posadzono drzewo.  
Ten dziesięciolatek sprawuje się doskonale!  Mający ledwie osiem lat 
dąb szypułkowy miał już ponad 100 żołędzi. Dęby są znakiem trwania, 
mamy nadzieję, że daleszycki Dąb Papieski przetrwa wieki i następ-
nym pokoleniom będzie przypominał postać Największego z Wielkich  
 

Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa 
Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana 
Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego 
zbawienia przyjmując naturę ludzką.  
Św. Łukasz pozostawił w Dziejach Apostolskich następu-
jącą relację o tym wydarzeniu: "Po tych słowach [Pan 
Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go 
im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Nie-
go, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mę-
żowie w białych szatach. I rzekli: ´Mężowie z Galilei, dla-
czego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty 
od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba´. Wtedy wrócili do Jerozolimy z 
góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odle-
głości drogi szabatowej".  Na podstawie tego fragmentu 
wiemy dokładnie, że miejscem Wniebowstąpienia Chry-
stusa była Góra Oliwna. Właśnie na tej samej górze roz-
poczęła się wcześniej męka Pana Jezusa. Wtedy Chrystus 
cierpiał i przygotowywał się do śmierci na krzyżu, teraz 
okazał swoją chwałę jako Bóg. Na miejscu Wniebowstą-
pienia w 378 r. wybudowano kościół z otwartym dachem, 
aby upamiętnić unoszenie się Chrystusa do nieba. W 
1530 r. kościół ten został zamieniony na meczet muzuł-
mański i taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Ma-
hometanie jednak pozwalają katolikom w uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego na odprawienie tam Mszy 
św. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i zakończe-
niem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. W 
dziesięć dni po Wniebowstąpieniu większość chrześcijan 
świętuje Zesłanie Ducha Świętego. 

Chrzest był elementem, od którego zaczyna się histo-
ria Polski i jej chrześcijańskie dziedzictwo. W kronice 
pod rokiem 966 zapisano: „Mieszko książę Polski 
został ochrzczony”. W tak lakoniczny sposób opisano 
najbardziej przełomowy moment w historii Polski. 
Polska weszła wówczas na trwałe do rodziny państw 
europejskich tworzących Christianitas, wspólnotę 
opartą na humanizmie zrodzonym z kontemplacji 
Boga i podkreślającym wartość osoby ludzkiej. Na 
okoliczność 1050 rocznicy chrztu Polski skompono-
wano hymn jubileuszowy: 
Wszczepiłeś nas, Panie  w krzew winny, w Twe Życie  
i Słowo nam dałeś, by wiodło nas w świecie 
Ref:  Gdzie chrzest, tam nadzieja, 
tam droga zbawienia przez wiarę, 
w miłości, ku pełni radości 
Wszczepiłeś nas, Panie w Twe Życie,   
krzew winny i w Duchu wprowadzasz   
w dom Ojca szczęśliwy. 
Przez chrzest nas odziałeś                                                                                                                                              
w czystości Twej szatę                                                                                                                                                  
w niej chcemy żyć wiarą 
w miłości Twej. Amen! 

– Świętego Jana 
Pawła II; 
Wyrażamy wdzięcz-
ność dla leśników- 
dzięki Ich staraniom 
i troskliwej opiece 
„żywy pomnik” 
może cieszyć nasze 
oczy i miejmy na-
dzieję oczy następ-
nych pokoleń. 
A.Oszczepalska 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Św. Florianie broń nas i strzeż od ognia nieszczęsnego i 
piekielnego, rozpal ogień miłości i dobroci przez Chrystu-
sa Pana Naszego. Wszechmogący, wieczny Boże, za 
wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, daj 
nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj 
nas od pożarów." 
Za patrona od ognia, a także od wojny i powodzi, już od 
VIII w. zaczęto uważać św. Floriana, żołnierza i męczenni-
ka za wiarę. Początkowo lokalny kult z St. Florian zaczął 
promieniować na coraz to nowe diecezje. Mniej więcej 
od XV stulecia pojawiły się przedstawienia św. Floriana 
gaszącego wodą z wiadra płonący u jego stóp dom lub 
kościół. W XVI w. taki wizerunek świętego dotarł z Nie-
miec do Polski i odtąd jego podobiznę malowano lub 
rzeźbiono  wraz z atrybutami patrona od ognia. Stało się 
też wtedy powszechne poszukiwanie jego pomocy w 
sytuacji zagrożenia pożarem. 
W Polsce św. Florian już znacznie wcześniej zajął pocze-
sne miejsce wśród narodowych patronów. W 1184 r. 
dzięki staraniom biskupa krakowskiego Gedki i księcia 
Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadzono do Polski z 
Rzymu jego relikwie.  
O tym, jak ciało tego męczennika trafiło najpierw do 
Rzymu, a potem do Polski, dowiadujemy się z podań 
ubarwionych wątkami fantastycznymi. Historię sprowa-
dzenia relikwii św. Floriana do Polski, opisuje w swojej 
kronice, pod rokiem 1184, Jan Długosz. 
W 1184 roku Kraków otrzymał relikwie świętego Floriana. 
Zbudowano wspaniałą świątynię na Kleparzu (dzielnica 
Krakowa) gdzie je umieszczono. W 1528 roku pożar stra-
wił całą dzielnicę. Ocalał jedynie kościół. Odtąd zaczęto 
czcić świętego Floriana jako wybawiciela od ognia.  
Ze świętym Florianem związane jest stare przysłowie 
ludowe: „Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa jesz-
cze czas jakiś pogoda zakichana”.  
Godnym naśladowania jest fundowanie przez strażaków 
wotum wdzięczności – figurek świętego stawianych w 
pobliżu strażnic, na placach, przy świątyniach. Jest to  
świadectwo wiary i wykazanie, że strażacy dbają nie tylko 
o ratowanie dóbr materialnych, ale również o sprawy 
duchowe. 

4 maja strażacy obcho-
dzą swoje święto, w tym 
dniu Kościół katolicki 
wspomina Świętego 
Floriana. W Polsce  od 
2003 roku Dzień Straża-
ka obchodzony jest jako 
ustawowe święto zawo-
dowe. 
Wszystkim strażakom, w 
hołdzie za ich trud i na-
rażanie życia,  za pomoc 
i ratunek- 

DZIĘKUJEMY! 

    Oto kolejna kartka z historii parafii, dokładnie sprzed 
86 –ciu lat: Misje i przyjazd Arcypasterza 
Między dniem 10-tym i 18-tym maja br. Odbyły się w 
naszej parafii pierwsze od niepamiętnych czasów misje. 
Prowadzili je trzej Ojcowie Redemptoryści z Krakowa, na 
spotkanie ich wyruszyła z kościoła uroczysta procesja z 
ks. Kan. Rykowskim na czele. W kościele przed ołtarzem 
ks. Proboszcz w imieniu swoim i parafian powitał przyby-
łych Ojców oddając im na czas misji dusze i serca swych 
parafian, poczem jeden z Misjonarzy wygłosił przepiękne 
pierwsze kazanie. Przez wszystkie dni misji Ojcowie Mi-
sjonarze głosili żarliwe nauki, a lud wierny, nie tylko z 
naszej parafii, ale i z sąsiednich tak licznie się gromadził, 
że dość obszerne mury kościoła Daleszyckiego nie mogły 
go pomieścić. Dlatego nauki były wygłaszane często poza 
murami kościoła. Prócz nauk wspólnych dla wszystkich 
były też nauki stanowe dla ojców, matek, młodzieńców i 
panien. Do stołu pańskiego przystąpiło kilka tysięcy ludzi. 
W ostatnim dniu misji na cmentarzu kościelnym usta-
wiono krzyż misyjny, który obnieśli młodzieńcy dookoła 
kościoła na swych ramionach poczem jeden z Ojców Mi-
sjonarzy wygłosił płomienną naukę. 
Na zakończenie misji przybył do nas Najdostojniejszy Ks. 
Biskup z Kielc, wygłosił nam podczas sumy wzniosłe ka-
zanie, nawołując wiernych do wytrwania w dobrem, po-
czem udzielił ludowi Błogosławieństwa Papieskiego. Po 
sumie odbyła się uroczysta procesja, podczas której Naj-
dostojniejszy Arcypasterz niósł Przenajświętszy Sakra-
ment.  
Na pożegnanie czcigodny ks. Proboszcz w imieniu swoim, 
całej parafii i wszystkich, którzy uczęszczali na misje, 
serdecznie podziękował Ojcom Misjonarzom za ich gorli-
wą pracę około zbawienia dusz. Odjeżdżających ks. Bi-
skupa i Ojców Misjonarzy licznie zebrany lud żegnał z 
płaczem.  
 Tekst pocho-

dzi z „Gazety 
Tygodniowej” 
z czerwca 
1930 roku, a 
jego autorem 
jest S.Kozłow-
ski. 
A.Oszczepalska 

 
 
 
 
 
 
Na fotografii 
z lewej wnę-
trze dale-
szyckiego 
kościoła z 
1937 r. 

 



 
 

 

W naszej parafii nie brakuje pięknych kapliczek i krzyży, które  
nasi pradziadowie postawili, aby w ten sposób oddać część Chry-
stusowi i Matce Jego Maryi. Mieszkańcy naszej parafii pamiętają 
wieczorne majowe modlitewne spotkania przy kapliczkach, nie 
zapominajmy o naszych pięknych tradycjach , o przodkach którzy 
budowali te kapliczki, krzyże przydrożne, przy których kształtowa-
ło się życie religijne.  (A.0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród wielu form chrześcijańskiej pobożności, które wpisały się w 
krajobraz naszej polskiej kultury, są uroczyste majówki, odprawiane 
w kościołach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Wieczorne 
majowe modlitewne spotkania przy kapliczkach i figurach przydroż-
nych, potocznie nazywane majówkami - to piękna polska tradycja,  
wiele lat kultywowana przez kolejne pokolenia. 
 

"Pójdźcie, o dziatki,  
pójdźcie wszystkie razem 
Za miasto, pod słup,  
na wzgórek, 
Tam przed cudownym  
klęknijcie obrazem, 
Pobożnie zmówcie paciórek". 
 
Przykładem troski o dziedzictwo 
kulturowe było duże zaangażo-
wanie śp. Ireny Kozłowskiej – 
mieszkanki ul 3. Maja, z inicja-
tywy której na miejscu kapliczki 
zawieszonej na kasztanowcu 
dzięki finansowemu wsparciu 
rodziny wybudowano nową 
kapliczkę. Doceniając wkład 
rodziny Kozłowskich mieszkańcy 
ul 3 Maja ufundowali figurę 
NMP.    

 

W blaskach zachodzącego słońca, po rosie, daleko niosło się echo 
śpiewanych pieśni oddających cześć Maryi. Tu nie liczyły się głosy, 
ani zdolności wokalne. Śpiewał każdy niezależnie od wieku, płci i 
umiejętności.  Można zauważyć, że w ostatnich latach na wieczorne 
modlitwy i śpiewanie pieśni maryjnych przychodzi pod figury i ka-
pliczki coraz mniej mieszkańców. Kiedyś Adam Mickiewicz - nasz 
wieszcz narodowy w balladzie "Powrót taty" napisał: 

Dnia 19 maja 2006 roku Gimnazjum w Dale-
szycach przyjęło imię Wielkiego Polaka - 
Jana Pawła II. Tego dnia odbyła się uroczysta 
msza w kościele parafialnym w Daleszycach, 
podczas której ksiądz biskup Marian Florczyk 
poświęcił sztandar gimnazjum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mszę koncelebrował biskup Marian Florczyk 
w asyście księży proboszczów parafii z Gmi-
ny Daleszyce oraz ks. Henryka Węgrzyna, 
dziekana Dekanatu Daleszyckiego. Obecny 
był również ksiądz kanonik Franciszek Berak, 
proboszcz parafii w Daleszycach. Uroczy-
stość była nasycona  naukami Ojca Święte-
go, które mają przypominać  o tym, jakie 
wartości powinniśmy stawiać na pierwszym 
miejscu, aby stać się podobnymi do Niego. 
                                            (A.O) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia niedziela kwietnia, obchodzona jest jako Niedziela Modlitw 
za Kierowców, w tym roku już po raz 10. Tegoroczna niedziela  od-
bywa się pod hasłem „Bądźmy miłosierni na drodze” nawiązującym 
do trwającego roku miłosierdzia. 
Przesłanie skierowane jest zarówno do kierowców, jak i pieszych.  
Każdego roku  (zwłaszcza wiosną) słyszymy o tym, jak wielu ludzi, 
szczególnie młodych, ginie w wypadkach na naszych drogach.  Nie 
możemy być obojętni na ten wielki narodowy problem.  
   Apel Krajowego Duszpasterza Kierowców: 
"W wypadkach na polskich szosach i ulicach ponosimy dzień w 
dzień ogromne straty moralne i materialne, wielu bliźnich doznaje 
cierpień. Dane statystyczne są zatrważające: co roku ponad pięć 
tysięcy zabitych i dziesięciokrotnie więcej rannych - tyle mamy ofiar 
nieszczęśliwych zdarzeń na drogach. Te liczby powinny skłonić każ-
dego z nas do przeprowadzenia osobistego rachunku sumienia, w 
którym ocenimy na ile jesteśmy odpowiedzialni za zagrożenia wy-
stępujące w ruchu drogowym, czy dostatecznie dbamy o życie wła-
sne i innych uczestników tego ruchu. Apeluję zatem do wszystkich 
kierowców - o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszyst-
kich uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo jest ono da-
rem Bożym!" 
Przy jednym z kościołów zawieszono informację dla kierowców. 
Zamieszczono też słuszną uwagę: 
Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/godz. Przy większych 
prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi !!! 
 

 

Zbliżające się 15 maja święto Zesłania Ducha 
Świętego zatraciło swój dawny, ludowy charak-
ter, a jak wskazuje jego potoczna nazwa - "Zie-
lone Świątki", oprawa tego dnia była pełnią roz-
kwitłej wiosny. Zielone Świątki jest to święto 
ruchome, obchodzone w siódmą niedzielę po 
Wielkanocy, na pamiątkę zesłania Ducha Świę-
tego oraz założenia Kościoła, zwane też Pięć-
dziesiątnicą. Jeszcze do połowy ubiegłego stule-
cia świętowane były uroczyście dwa dni Zielo-
nych Świątek - niedziela i poniedziałek. Najbar-
dziej rzucającym się zwyczajem tego okresu było 
majenie domów, zgodnie z powiedzeniem "Zie-
lone Świątki - tatarak w kątki". Niegdyś przed 
wejściem do chat ustawiano młode zielone 
brzózki - dziś ten zwyczaj w zasadzie zarzucono. 
Współcześnie kobiety niekiedy przynoszą jesz-
cze do domów "zielone", czyli mniejsze gałązki 
brzozy czy klonu, które wkładają za obrazy i do 
wazonów, oraz przede wszystkim tatarak, który 
tną na krótkie kawałki i rozrzucają po całym 
mieszkaniu oraz przed chatą, a dawniej nawet 
zatykano je w strzechy domów. Tak opisywał to 
Kolberg: "W dnie te umiatają przed domem 
śmiecie, posypią miejsce to tatarakiem i obsadzą 
ganki domu, a czasami i bliski plotek gałązkami 
brzeziny". W wieńce z kwiatów i liści ubierano 
także przydrożne krzyże i kapliczki.  
Z Zielonymi Świątkami związane są liczne przy-
słowia, obrazujące obyczaje - "Do Zielonych 
Świątek można wodę lać i w piątek" czyli trwa 
wielkanocne wzajemne polewanie wodą, "Kto 
ślub bierze na Zielone Świątki, to Duch św. zstę-
puje na ziemię, a diabeł w małżeństwo" - czyli 
wesela w tym dniu są nieszczęśliwe. Pogodę 
przepowiadano: "Jeżeli w Świątki deszcz pada, 
wielką biedę zapowiada", ale jednocześnie desz-
cze zwiastowały obfitość zbiorów - "Deszcz w 
Zielone Świątki, będą wielkie sprzątki", "Mokre 
Zielone Świątki dają tłuste Boże Narodzenie". 
Mówiono, że "Około Zielonych Świątek to naj-
lepszy wziątek" - ponieważ w tym czasie krowy 
dają najwięcej mleka i jest dostatek nabiału, 
oraz "Od Zielonych Świątek jajko wlazło w ką-
tek" - ponieważ jest to czas pierwszego wylęgu 
kurcząt. O zbliżającym się końcu przednówka i 
początku nowych plonów mówiły przysłowia: 
"Na Zielone Świątki dobre i otrąbki" i "Na św. 
Ducha w polu otucha". 
Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątni-
ca jest niczym innym jak dniem narodzin Kościo-
ła. Święty Jan Paweł II pisał, że choć Kościół na-
rodził się na krzyżu w Wielki Piątek, trwał w 
ukryciu. Swoje narodziny postanowił ujawnić 
światu właśnie pięćdziesiąt dni później. Tego 
dnia – po ludzku – narodził się dla całego świata. 

http://www.religie.424.pl/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdarzyło się to w 1263 r., że z pielgrzymką do grobu świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła wyruszył kapłan Piotr z Pragi. Kapłan przeży-
wał kryzys wiary. Chociaż sam był dla wielu wzorem kapłana, nim 
także targały wątpliwości co do realnej obecności Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. Połowa XIII wieku to czas teologicznego 
niepokoju, któremu polegali także wierzący kapłani. W sierpniu 
1263 roku  zatrzymał  się  w  Bolsenie, która już wówczas była miej-
scem kultu, ponieważ tam znajduje się miejsce męczeństwa św. 
Krystyny. Ks. Piotr odprawiał w tamtym miejscu Mszę Świętą. Kiedy 
w chwili konsekracji wzniósł hostię nad kielichem, zauważył, że 
chociaż ona sama zachowała wygląd białego chleba, obficie z niej 
cieknie na korporał krew. Jak zareagować na takie niecodzienne 
wydarzenie? Zdumiony kapłan usiłował jakoś ukryć krew. Przerwał 
Mszę świętą i poplamioną Hostię i korporał zamierzał ukryć w za-
krystii. Z początku nie chciał, aby wierni dowiedzieli się co zaszło, 
ponieważ obawiał się że wybuchnie sensacja. Wówczas jednak 
krew zaczęła spływać na podłogę co zauważyli wierni. Zdumieni 
zdarzeniem zbliżyli się do ołtarza i zobaczyli wyraźne ślady krwi na 
kamiennej posadzce. Podobno w dwudziestu pięciu śladach krwi na 
korporale można było doczytać się zarysu podobizny twarzy Jezusa, 
co dzisiaj nie jest już tak wyraźne. Papież Urban IV rezydował wów-
czas w Orvieto, mieście położonym nieopodal Bolseny, około stu 
kilometrów od Rzymu. Dowiedziawszy się o cudownym zdarzeniu 
wysłał do Bolseny biskupa, któremu towarzyszyli najwybitniejsi 
teologowie tamtych czasów. Przygotowujący jubileusz tych wyda-
rzeń Abp Giovanni Marra zauważa: „Papież Urban IV zareagował w 
sposób bardzo roztropny. Przede wszystkim kazał zweryfikować 
fakty i sprawdzić wiarygodność kapłana, który był bezpośrednim 
świadkiem domniemanego cudu. Wysłał do Bolseny biskupa Orvie-
to Giacomo, który wysłuchał świadków - wiernych obecnych na 
Mszy św. i obejrzał „ślady” cudu. Papież wysłuchał sprawozdania 
bp. Giacomo i osobiście spotkał się z ks. Piotrem, w którego rękach 
dokonał się cud. Urban IV, po przeanalizowaniu wydarzeń, przeko-
nał się co do prawdziwości cudu i dlatego już w następnym roku 
wydał bullę „Transiturus de hoc mundo”, na mocy której zostało 
wprowadzone w całym Kościele katolickim święto Bożego Ciała. 
Pierwsza uroczysta i oficjalna procesja Bożego Ciała miała miejsce 
właśnie w Orvieto. Po zbadaniu zakrwawionego przedmiotu uzna-
no go za relikwię i zadecydowano o przeniesieniu w bardziej sza-
cowne miejsce niż Bolsena. Za miejsce godne tego cudu uznano 
Orvieto, gdzie w uroczystej procesji przeniesiono zakrwawiony 
korporał wraz z hostią. Papież był bardzo wzruszony. Wyszedł na 
spotkanie relikwii. Ukląkł i popłakał się ze wzruszenia, a następnie 
ukazał relikwie wiernym, którzy zebrali się bardzo licznie. To pu-
bliczne oddanie czci relikwiom uznaje się za początek procesji ku 
czci Ciała i Krwi Pańskiej w święto Bożego Ciała. Z czasem zarówno 
Bolsena, jak i Orvieto stały się miejscem pielgrzymek. Uzasadniając 
przyczyny wprowadzenia nowego święta papież wskazał: zadośću-
czynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 
błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświęt-
szego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczy-
ście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia."  Ho-
stia i skrwawiony korporał przechowywane są w specjalnym reli-
kwiarzu, który mierzy ponad metr. W ścianę za relikwiarzem wbu-
dowane są kamienie na które spływała krew podczas eucharystycz-
nego cudu. Jeden z tych kamieni pozostawiono w Bolsenie, aby 
tam również Krew Jezusa była czczona podczas procesji.                                                 
wg tekstu Marii Patynowskiej (fronda.pl) 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej  
pot. Boże Ciało, rzadziej Święto Ciała i Krwi Pań-
skiej) – w Kościele katolickim uroczystość liturgicz-
na ku czci Najświętszego Sakramentu. Przypadają-
ce w czwartek Boże Ciało to jedno z głównych i 
najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez 
Kościół katolicki. W naszym kraju jest uroczysto-
ścią obchodzoną w ostatni czwartek po oktawie 
Zesłania Ducha Świętego, jest to zatem święto 
ruchome. Głównym punktem obchodów jest pro-
cesja, która jest publiczną manifestacją wiary. 
Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała 
odbywały się w latach 1265-75 w Kolonii, w Niem-
czech. Niesiono podczas nich krzyż z Najświętszym 
Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już 
powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w pół-
nocnych Włoszech i Polsce. 
Budowano cztery ołtarze jako stacje procesyjne. 
W uroczystym pochodzie ze śpiewem uczestniczy-
ło duchowieństwo, cechy rzemieślnicze, bractwa 
kościelne, szkoły i rzesze wiernych. 
Na czele procesji niesiona jest zawsze monstrancja 
z Najświętszym Sakramentem. Procesja z mon-
strancją zatrzymuje się kolejno przy czterech ołta-
rzach. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na 
każdym przystanku czytane są fragmenty z jednej 
Ewangelii, a więc po kolei - Mateusza, Marka, 
Łukasza i Jana. 
Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w 
Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 
roku bp Nanker. Już w XIV w. procesje odbywały 
się w Płocku. W późnym średniowieczu i renesan-
sie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w 
naszym kraju był poznański kościół Bożego Ciała.  
W Polsce przed rozbiorami w procesji stołecznej 
kapłana niosącego monstrancję z Najświętszym 
Sakramentem podtrzymywał król razem z najwyż-
szymi dostojnikami państwowymi. Uczestnictwo 
wiernych w procesji łączyło się z manifestacją 
uczuć narodowych. 
W okresie II Rzeczypospolitej procesje Bożego 
Ciała w Warszawie były niezwykle uroczyście cele-
browane. W pierwszych latach po wojnie (1945-
48), w warszawskiej procesji, prymasowi towarzy-
szyli przedstawiciele komunistycznych władz, 
chcący w ten sposób zyskać uznanie społeczeń-
stwa. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mija prawie sto lat od pierwszego objawienia fatimskiego. 
Inicjatywa Ks. Proboszcza  związana z zakupem figury  
Matki Bożej Fatimskiej  nawiązuje do tego wydarzenia.  
Świadomość fatimska w Polsce pozwala spojrzeć w przy-
szłość z nadzieją, ufając, że nic nie stanie na przeszkodzie 
Maryi w realizacji Jej fatimskiej misji.. Polska żyje aktem 
oddania się Matce Najświętszej, co należy do najgłębszej 
tradycji katolicyzmu polskiego. W okresie od maja do paź-
dziernika 1917 r., trzynastego dnia każdego miesiąca, w 
okolicach portugalskiej wioski Fatima, miała miejsce seria 
sześciu objawień Matki Bożej. Trójce dzieci: Łucji oraz jej 
kuzynom, Franciszkowi i Hiacyncie Marto, ukazywała się 
Najświętsza Panna. Podczas trzeciego objawienia, 13 lipca 
1917 r., Łucja oraz dwójka jej towarzyszy otrzymali od 
Najświętszej Dziewicy tajemnicze przesłanie, którego pod 
żadnym pozorem nie chcieli ujawnić. Po latach okazało 
się, że wtedy to Maryja przekazała im Orędzie do całego 
świata, ową słynną później trzyczęściową Tajemnicę Fa-
timską. Dotyczyło ono losów Kościoła i ludzkości. Przypo-
minamy pierwsze objawienie: 
Był maj 1917 r. Trwała jeszcze I wojna światowa. W Cova 
da Iria -"Dolinie Pokoju" - zaczęła ukazywać się Matka 
Najświętsza. W ciągu sześciu objawień zapowiedziała ko-
niec wojny, ostrzegła przed widmem komunizmu, kolejną 
wojną oraz prześladowaniami Kościoła. Mówiła, że bardzo 
wielu ludzi idzie na wieczne potępienie, że trzeba się dużo 
modlić i wynagradzać Bogu za grzechy. Świadkiem obja-
wień była trójka fatimskich dzieci: Łucja (10 lat), Franci-
szek (9 lat) i Hiacynta (7 lat). Na spotkanie z Maryją przy-
gotowywał je wcześniej Anioł Pokoju. Matka Boża przeka-
zała dzieciom orędzie, które jak powiedział Jan Paweł II 
"zdają się przybliżać do swego wypełnienia" 
W dniu 13 maja 1917 r. dzieci zobaczyły Piękną Panią sto-
jącą na małym dąbku. Postać była cała w bieli i błyszczała 
światłem jaśniejszym niż promienie gorącego słońca. 
Dzieci usłyszały słowa: 
- Nie bójcie się. Nic złego wam nie zrobię. 
- Skąd Pani jest?  
- zapytała Łucja. 
- Jestem z nieba. 
- Czego Pani od nas żąda? 
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- Przyszłam prosić, abyście tu przychodzili przez sześć 
kolejnych miesięcy, dnia trzynastego, o tej samej godzinie. 
Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę 
jeszcze siódmy raz. 
- Czy ja także pójdę do nieba? 
- Tak. 
- A Hiacynta? 
- Też. 
- A Franciszek? 
- Także, ale musi odmówić jeszcze wiele różańców. 
Łucja przypomniała sobie dwie dziewczynki, które nie-
dawno umarły, a które za życia często bywały u niej w 
domu. Spytała: - Czy Maria das Neves jest już w niebie? 
- Tak, jest. 
- A Amelia? 
- Zostanie w czyśćcu aż do końca świata. 
Następnie Fatimska Pani zapytała: 
- Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie 
cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za 
grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośbę o nawróce-
nie grzeszników? 
- Tak, chcemy - odpowiedziały dzieci. 
- Będziecie więc musiały wiele cierpieć, ale łaska Boża 
będzie waszą siłą. 
Wymawiając te słowa Matka Najświętsza rozłożyła ręce i 
przekazała wizjonerom światło, które spłynęło z Jej dłoni. 
Dotarło ono do wnętrza dzieci i - jak mówiła Łucja - w tym 
świetle zobaczyły się one wyraźniej niż w najdoskonal-
szym zwierciadle. Siła tego światła sprawiła, że dzieci pa-
dły na kolana i zaczęły wielbić Boga słowami: "Trójco 
Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, kocham Cię w 
Najświętszym Sakramencie". 
Maryja powiedziała jeszcze: "Odmawiajcie codziennie 
różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie woj-
ny". Po tych słowach zaczęła unosić się w kierunku 
wschodu, by za moment zniknąć w dali. 
Na podstawie Wspomnień Siostry Łucji, tekst zatwierdzo-
ny przez Biskupa diecezji Leiria. Fatima, grudzień 2002 


