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  Niby idziemy do nich, do naszych bliskich, którzy 

już odeszli do Domu Ojca, ale przecież tak często chodzi o 

to, by nas zauważyli żyjący, że byliśmy na grobie ojca czy 

matki. Jakieś machnięcie ręką przed twarzą, że to niby 

krzyż. A tu tyle ludzi patrzy. Jak tu się przeżegnać? Szu-

kamy słów modlitwy, ale to gdzieś wyleciało. Najlepiej 

zająć się zapaleniem świeczek, zniczy albo podziwiać stro-

je znajomych i cieszyć się, że się zestarzeli. Spoglądamy 

na zegarek. Tak właściwie, to nie ma przepisu ile trzeba 

stać nad grobem. Może już chodźmy. 

Jesteśmy tacy pewni, że to do nas należy życie, świat, 

że śmierć dotyczy tych w grobach. A przecież jest odwrot-

nie, to my umieramy, to my boimy się śmierci, to nas cze-

ka śmierć. Oni żyją, dla nich śmierć już nie istnieje. Warto 

o tym pamiętać, by nie odwracać ról.  

Pamiętajmy o duszach w Czyśćcu cierpiących. Wspieraj-

my je modlitwą, wyrzeczeniami, cierpieniem. To my znali-

śmy trochę więcej matkę, ojca. Warto pomyśleć o tym, czy 

są już zbawieni?                             Ks. Tadeusz  Cudzik 

 
 

                                                            

 

                                              

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Jak miła Panie, jest świątynia Twoja… 

Ostatnia niedziela października jest w naszej 

diecezji przeznaczona na obchód rocznicy poświęce-

nia kościoła własnego, czyli parafialnej świątyni, w 

której „gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby 

słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, 

wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakra-

menty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakra-

ment. Dom, w którym się gromadzimy w każdą nie-

dzielę  Do chwili poświęcenia był jedynie zwykłym 

budynkiem, po poświęceniu stał się „domem Bożym i 

bramą niebios”. Dziękujemy Bogu, że pozwolił 

wznieść, z Jego darów, kościół parafialny - tę „arkę 

przymierza”, stały symbol Jego zbawczej obecności 

wśród nas. Jak wielka to łaska, że mamy świątynię, 

że możemy się w niej modlić i przyjmować sakra-

menty. Dbajmy o ten widzialny znak Bożej miłości 

do ludzi. Ożywiajmy świątynię swoją obecnością                   

i wspierajmy swymi ofiarami. Przede wszystkim pa-

miętajmy jednak, że nasze serca są żywą świątynią 

Boga. 

 

  

 

 

 
 

 

SŁOWO  
PROBOSZCZA 

Czy wiesz ?                                                                        
Jedna z historii o św. Marcinie głosi, że gdy chciano nadać 

mu sakrę biskupią on tego nie chciał. Ukrył się przed wy-

słannikiem papieża, ale jego kryjówkę zdradziła swoim 

gęganiem gęś. To od tej opowieści pochodzi zwyczaj pie-

czenia gęsi na 11 listopada. Zwyczaj ten dotarł do Polski z 

Niemiec i jest popularny w Wielkopolsce. Znane jest też 

przysłowie „Na Świętego Marcina dobra gęsina”. 

 Obok pieczonej gęsi w dzień św. Marcina pieczone są roga-

le. Dlaczego? Legenda głosi, że gdy św. Marcin przejeżdżał 

przez Poznań na koniu, koń zgubił podkowę. Miejscowy 

piekarz znalazł ją i zachwycił się jej kształtem, zaczął więc 

piec rogale! 

 

 

 

Ks. MARCINOWI  z okazji nadcho-

dzących imienin życzymy zdrowia, wy-

trwałości, spokoju, pogody ducha,  

a przede wszystkim wielu Łask Bożych, 

mocy Ducha Świętego oraz opieki  

Matki Bożej. 

http://www.parafiadaleszyce.pl/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                

 

                                                                                    

              

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odeszli do Domu Ojca: 
 

 

 

  
1. Zuzannę, córkę Tomasza i Bernadetty Zawiła                   

z Dankowa - 24 września 

2. Igora, syna Mateusza i Moniki Stąpór z Daleszyc - 

30 września 

3. Szymona, syna Bartłomieja i Marioli Fąfara            

z Brzechowa - 30 września 

4. Jadwigę, córkę Łukasza i Beaty Lesińskich             

z Niw - 30 września 

5. Andrzeja, syna Kamila i Anny Woś z Komórek -                  

8 października 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                             

 

 

 

 

 Przyjęliśmy                          

do naszego Kościoła: 
 30 września odbył się na DALESZYCKIM RYNKU kon-

cert muzyki religijnej w wykonaniu Zespołu URATO-

WANI działającego przy naszej parafii.  

   
 

    

                          
      

8 października-Dzień Papieski pod hasłem:” Idźmy na-

przód z nadzieją” – wspieraliśmy Fundację Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia. 

 

Komisja konserwatorska pozytywnie oceniła prace przy 

ołtarzu, natomiast sprawę kolorów kościoła pozostawiła 

otwartą. Aktualnie gromadzimy dokumenty do pozyska-

nia środków na konserwację ołtarza Serca Pana Jezusa i 

św. Franciszka.  

 

Wyniki liczenia wiernych w dn. 15 września:                          

639 mężczyzn, 946 kobiet – razem 1585 osób uczestni-

czyło w nabożeństwach. Komunię Świętą przyjęło 141 

mężczyzn i 434 kobiet – razem 575 wiernych. 

Badanie niedzielnych praktyk religijnych odbywało się w 

ponad 10,5 tys. polskich parafii. Dane posłużą do celów 

statystycznych. 

 

 

 

 

Ofiary zbierane przez ministrantów  wyniosły 1394,00 

i zostaną przeznaczone na zakup akolitek i kadzielnicy. 

 

 

Kącik jubilata 

Czy ktoś rozpoznaje tego kapłana? -wikariusz z 

naszej parafii w latach 1936….1939 …..???? 

 

        

WIEŚCI  Z  PARAFII 

 

1.Rafał Błaszczyk i Patrycja Zarębska,                         

oboje z Brzechowa - 23 września 

2.Daniel Tarłowski z Daleszyc i Karolina Kwiatek                   

z Niw - 23 września 

3.Wiktor Maciejewski z Kranowa i Anna Lajter               

z Daleszyc - 30 września 

4.Tomasz Zdanowski z Wójtostwa i Kinga Krzyża-

nowska z Niw - 30 września 

5.Robert Piotrowski z Małgoskiego i Aneta Raus              

ze Słopca Rz. - 7 października 

6.Piotr Porczyński z Niestachowa i Anna Paluch                   

z Brzechowa - 7 października 

7.Piotr Ostrowski z Daleszyc i Natalia Mochocka               

z Dankowa - 7 października                                                 

8.Dawid Kubiec z Górna i Sabina Baran                            

z Brzechowa -  21 października 

 
 

 

 Związek małżeński zawarli:    

 

1. Stanisław Jobkiewicz ze Słopca Szl. ur. 1945 zm.  

25 września 

2. Stanisław Cedzyński z Brzechowa ur. 1940 zm.            

2 października 

3. Henryk Dudek ze Słopca Rz. ur. 1962 zm.                

8 października 

 

Honorata Kozłowska (1925) Daleszyce                              

Teofil Kapuściński (1924) Daleszyce                                   

Józef Sierpiński (1926) Kranów                                        

Tadeusz Baran ( 1927) Słopiec                                                

Jubilatom życzymy zdrowia, wielu spokojnych lat 

życia, obfitości Łask Bożych. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Przed wiekami miejsca grzebalne stanowiły cmentarze 

przykościelne, tak było też przy naszym kościele parafial-

nym. Pierwotny cmentarz parafialny mieścił się w bezpo-

średnim sąsiedztwie obecnego kościoła.  Jego lokalizacja 

była charakterystyczna dla ówczesnego okresu. Dowodem 

jest zapisek w księdze parafialnej z której wynika, że w 

1709 roku w Daleszycach panowała groźna dżuma, zwana 

także „morowym powietrzem”.  

W czasie epidemii zmarł wikariusz  ks. Szymon  Chamer-

ski.  Pochowany został na cmentarzu przykościelnym „na 

rogu kaplicy Zwiastowania NMP„ ufundowanej przez rud-

nika Andrzeja Smyczka. Kaplica znajduje się po lewej stro-

nie świątyni. Drugim  miejscem grzebalnym był teren przy 

nieistniejącym już kościele Świętego Ducha (plac przy 

obecnym Domu Ludowym), a pamiątką po tamtych czasach 

jest funkcjonująca stara nazwa ulicy Głowackiego– Za-

duszna. Cmentarz będący przedsionkiem kościoła stanowił 

metaforyczny pomost między życiem doczesnym, a święto-

ścią. Cmentarzysko nie było ogrodzone, wałęsały się po 

nim zwierzęta.  O złym stanie cmentarza informuje doku-

ment z 3 maja 1816 roku:                                                                                     

„Prefekt Powiatu Kieleckiego postanowił, ażeby pobierane 

pieniądze pod tytułem pokładnego na fundusz porządnego 

utrzymywania cmentarza obróconymi były. W zamiarze 

przy parafialnym kościele 2 świeckich prowizorów ustano-

wić polecił, na plebanów zaś obowiązek włożył, ażeby co-

rocznie z tego rodzaju funduszu, przyzwoite rachunki, tako 

przychodu, jako też z wydatków pod zatwierdzenie miej-

scowej zwierzchności, formalnemu dziekanowi składali.” 

  W następnym dokumencie z 17 maja 1816 roku czytamy: 

„Podprefekt Powiatu Kieleckiego doniósł tutejszemu Kon-

systuszowi iż pokładne Uchwałą Rządu na utrzymanie w 

dobrym stanie cmentarzy przeznaczać w Daleszycach w 

myśl pomienionej uchwały na oparkowanie cmentarza użyte 

nie jest. Ponieważ się tam naocznie przekonywa, że Cmen-

tarz w Daleszycach w nieporządnym stanie jest utrzymywa-

nym – komunikuje przeto Konsystosz Odezwę ks. Nowic-

kiemu, z tym poleceniem, ażeby niebawnie do Urzędu tutej-

szego Konsystorza nadesłał  gruntowne tłumaczenie, czy y 

dlaczego w pomienionym przedmiocie nie dopełnia”. 

Cmentarzysko przestało oficjalnie funkcjonować w 1833 

roku, kiedy przeniesiono cmentarz grzebalny poza miasto. 

Został usytuowany na obszarach dóbr kościelnych (wcze-

śniej obszar należał do dużych włości biskupich). Przeno-

szenie cmentarzysk poza miasta było wynikiem alarmu 

wszczętego przez medyków, którzy zwrócili uwagę na nie-

dostateczne zabezpieczanie zwłok  i powstawanie ognisk 

rozprzestrzeniających się epidemii. 

 

 

 

 Warto przypomnieć, że wspomniany cmentarz zlo-

kalizowany przy drewnianym kościele p.w. Świętego 

Ducha powstał po 1597 roku, należy przypuszczać, 

że chowano na nim zmarłych do chwili lokalizacji 

nowego cmentarza, czyli do 1833 roku. 

 Teren nowego cmentarza został ogrodzony murem, 

usypywano indywidualne mogiły, pojawiły się na-

grobki i pomniki. W dokumentach z 1836 roku czy-

tamy: Cmentarz publiczny za miastem do chowania 

zmarłych łokci 436 trzymający, w 1833 roku murem 

opasany, daszkiem opatrzony, drzwiami wielkimi na 

zawiasach i hakach żelaznych. W obwodzie tego 

cmentarza stoi domek murowany pokryty gontem, 

mający komin, okno jedno, podłogę i powałę, służy do 

exentorowania ciał. Nad bramą cmentarza jest ka-

mień marmurowy z napisem: Cmentarz publiczny ze 

składki parafian w roku 1833 wybudowany. W środku 

cmentarza stoi krzyż malowany, na którym Pan Jezus 

z blachy”. W 1892 roku zapisano : „…Dawna jego 

część ogrodzona murem, nowa zaś nie będąca obec-

nie w użyciu tylko płotem z żerdzi..” 

  Funkcjonowały jeszcze w Daleszycach inne cmenta-

rze zlokalizowane na tzw. Ługach. Jednym z nich był 

cmentarz przeznaczony dla pochówku ofiar epidemii 

i zarazy – potocznie nazywany „cholerycznym”, a 

drugi znajdujący się w jego sąsiedztwie cmentarz dla 

innowierców -żydowski.  

 

Na mapie zaznaczono wszystkie istniejące cmentarze: 

u góry mapy obecny cmentarz parafialny przy ulicy 

Chopina ( w kształcie litery L , oznaczony krzyżyka-

mi), w dolnym prawym rogu dwa prostokąty ; jeden 

oznaczony krzyżykiem – cmentarz choleryczny, drugi  

oznaczony literą T – cmentarz żydowski. Pośrodku 

mapy zaznaczony kościół Św. Ducha (czarne kółko z 

krzyżykiem), przy którym zlokalizowany był wcze-

śniejszy cmentarz. 

 

                                                           (A.O) 

 

                                                                      

CMENTARZ – PAMIĘĆ ZAKLĘTA W MOGIŁACH 

 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Noc Świętych, która powoli wpisuje się w kalendarz wielu 

parafii w Polsce? Jest to czas, w którym przede wszystkim 

uwielbiamy Pana Boga, bo przecież to On jest Najświętszy i 

każdego z nas do tej świętości powołuje. Przez Noc Świętych 

oddajemy cześć błogosławionym i świętym przez ich reli-

kwie, a w Daleszycach będziemy rozważać ich życie, czyny i 

drogę do świętości przez przygotowane rozważania oraz mon-

taże słowno-muzyczne. W tym roku będziemy mogli pomo-

dlić się aż przy 10 relikwiach, z których 7 sprowadzimy na 

kilka dni do naszej parafii. Przyjdźmy 31 października o godz. 

20.00 do kościoła parafialnego aby wspólnie adorować Boga 

przez wstawiennictwo świętych, znajdźmy czas na wyciszenie 

się i Spowiedź.  

Wśród nas będą relikwie, m.in.: św. Jana Pawła II, św. Stani-

sława Kostki, św. Andrzeja Boboli, św. Franciszka i Hiacynty 

z Fatimy. Noc Świętych uświadomi nam, że święci to nie 

tylko osoby przedstawiane na dostojnych obrazach, czy figu-

rach, to ludzie, którzy tak jak my przeżywali swoje upadki, 

grzechy, mieli swoje sukcesy i marzenia, ale to przede 

wszystkim ludzie, którzy całe swoje życie oddali Bogu, Który 

podarował im świętość. 

Wyśpiewamy na chwałę Boga Litanie do Wszystkich Świę-

tych oraz ucałujemy relikwie, całość wydarzenia poprowadzą 

tym razem dziennikarki. Tego wieczoru będzie z nami Nie-

dziela Kielecka, Radio Em oraz Radio Fama, które już pro-

mują Daleszycką Noc Świętych. 

 

                                                  ks. Dominik Terczyński 

  

Kapłani przypominają od lat, że korzenie "Halloween" 

związane są z pogańskimi obchodami święta duchów i 

z oddawaniem czci celtyckiemu bogu śmierci.                     

 Zaś Anton Lavey, twórca współczesnego satanizmu, 

stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest 

największym świętem lucyferycznym. Mają wtedy 

miejsce wzmożone akty przemocy o charakterze okul-

tystycznym. Halloween jest obcym kolejnym elemen-

tem powodującym wynaradawianie. Pozwalając na 

zakorzenienie się tego zwyczaju, przyczyniamy się do 

tego, że nasze rdzenne, polskie, wartościowe obrzędy, 

które przetrwały w narodzie setki lat, nawet w najcięż-

szych czasach, dzisiaj odchodzą w niebyt. 1 i 2 listo-

pada to dni niezwykle ważne w naszej tradycji – dni 

polskiej pamięci narodowej. To właśnie wtedy mnó-

stwo ludzi, choć ten jeden raz w roku, odwiedza kwa-

tery wojskowe, zapala znicze na powstańczych gro-

bach, przy tablicach pamiątkowych na miejscach stra-

ceń, poświęconych pamięci poległych i zabitych we 

wszystkich wojnach. Licznie światełka znajdują swe 

miejsce zarówno na grobach bezimiennych, jak i gro-

bach osób szczególnie zasłużonych dla Ojczyzny. 
Wszystkich Świętych to dzień obchodzony w Kościele 

Katolickim w sposób podniosły. Tego dnia upamiętnia 

się wszystkich świętych i beatyfikowanych oraz osoby 

wiodące pobożne życie. Życiorysy świętych stanowią 

wzór dla wiernych, wskazówkę, w jaki sposób mają 

prowadzić swe życie i jakie podejmować działania, by 

osiągnąć pełnię szczęścia i zbawienie. W ich biogra-

mach można odnaleźć liczne sposoby, w jaki sposób 

należy radzić sobie z problemami dnia codziennego 

oraz dowiedzieć się z nich, że takie wartości jak wiara, 

odwaga i męstwo są niezwykle ważne.  

                                                                    (A.O) 

 

 Przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Wa-

tykańskiej odprawiono 22.10  Mszę św. w 39 

rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Koncele-

brze przewodniczył kard. Stanisław Ryłko, 

emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady 

Świeckich, a obecnie archiprezbiter bazyliki 

Matki Bożej Większej w Rzymie. 

 

              Grób św. Jana Pawła II 

   ŚWIĘCI  ZAMIAST  UPIORÓW 

 



 
 

 
 

 

W poprzednim numerze informowaliśmy o planowanej 

29 października w naszej parafii wizycie S. Michaeli, 

obiecaliśmy więcej informacji o placówce, w której 

pracuje. Światowy Dzień Chorego (11.02.2009 r) stał się 

dniem inaugurującym istnienie pierwszego na Litwie 

hospicjum, które przyjęło nazwę „Hospicjum bł. ks. 

Michała Sopoćki w Wilnie”. Tego dnia Dom Zgroma-

dzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego stał się miejscem 

spotkania ludzi o szerokich umysłach  i sercach, które 

zjednoczył temat cierpienia, choroby  i formy niesienia 

pomocy osobom umierającym. 

Wówczas ogłoszono powstanie Hospicjum. Całemu 

dziełu w imieniu swoim i Jego Eminencji Audrysa Juo-

zasa Backisa błogosławieństwa udzielił bp Juozas Tuna-

itis. To Jego Eminencja zaprosił Siostry Jezusa Miło-

siernego do stworzenia pierwszego na Litwie hospicjum. 

Projektem kieruje siostra Michaela Rak, znana z wielo-

letniej działalności na rzecz hospicjum onkologicznego 

w Gorzowie Wielkopolskim, w Polsce. 

Od 2009 roku budynek, w którym mieści się Hospicjum 

bł. ks. Michała Sopoćki, przeszedł gruntowny remont. 

 

Budynek przed renowacją, 2008 r. 

 

Uroczyste otwarcie, 2012 r. 

Hospicjum jest międzynarodowym Dziełem. Stworzenie 

pierwszego na Litwie hospicjum nie byłoby możliwe, 

gdyby nie pomoc i ofiarność ponad 200 firm i instytucji 

oraz ludzi dobrej woli na całym świecie. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKA  SIOSTRA, KTÓRA NA LITWIE POMAGA OSWOIĆ SIĘ ZE ŚMIERCIĄ 
 

   Anioł miłosierdzia nad Wilnem –S. Michaela 

 Dom , w którym jest Hospicjum 

Ciekawostką, ale również znakiem Bożej Opatrzności 

jest fakt, że władze Wilna długo szukały miejsca dla 

Hospicjum. Szukały, szukały, oczywiście nie chcąc 

znaleźć. W końcu znalazły. Dom w którym mieszkał 

Bł. Ks. Michał Sopoćko oraz w tymże domu malował 

pierwszy Obraz Jezusa Miłosiernego Eugeniusz Kazi-

mirowski. Trudno byłoby na Starówce Wilna znaleźć 

lepsze miejsce. Pan Bóg prowadzi rożnymi drogami, 

ale i tak tam gdzie chce. Obok tegoż Hospicjum znaj-

duje się chyba już nieczynne więzienie, natomiast na 

placu więzienia tuż przy murze obok Hospicjum jest 

pierwszy w Polsce kościół Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Niestety przedstawia bardzo przykry widok. 

Zardzewiała blacha kopuły, porośnięty mchem, chyli 

się ku upadkowi. Mam nadzieję, że w końcu władze 

Wilna oddadzą ten kościół katolikom i Najświętsze 

Serce Jezusa ogrzeje serca wszystkich wilnian. 

Kiermasz w Kielcach 

Dobro można czynić zawsze i wszędzie. W dniu 19 lutego w 

Parafii pw. Bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach odbył się 

kiermasz, połączony za zbiórką na rzecz naszego Hospicjum. 

Już po raz kolejny doświadczamy wrażliwości i jedności serc 

mieszkańców Kielc. Serdecznie dziękujemy Pani Angieszce 

Dziarmaga, Księżom z Parafii Bł. Jerzego Matulewicza i 

wszystkim Wiernym za wsparcie i pomoc. 

Kochane Kielce, dziękuję, że ciągle o nas pamiętacie i nam 

pomagacie – powiedziała s. Michaela Rak. 

 

   Osobiście słuchałem Siostry wiele razy w trakcie 

pielgrzymek i zawsze byłem zauroczony jej słowami.         

Podaję adres dla SMS-ów, przez które możemy wspie-

rać dzieło Siostry:  

Nr smsa : 72405 z dopiskiem: WILNO,                    

koszt 2,00 + VAT.                                                                                    

Strona internetowa: www.hospisas.lt    

                                                 Ks. T. Cudzik 

                           

http://www.hospisas.lt/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

      

 

WIEDZIEĆ WARTO 

         DZIEŃ SEMINARYJNY 

  

 

      

 

 

Rośnie liczba katolików na świecie; obecnie jest ich 1,3 

miliarda i stanowią prawie 18 procent całej ludności - te 

najnowsze dane, pochodzące z 2015 roku, zawarto w 

ogłoszonym w październiku br. roczniku statystycznym 

Kościoła katolickiego.                                                            

* Liczba osób ochrzczonych w porównaniu z 2014 r. 

wzrosła o 12,5 miliona.                                                                     

*  W Afryce mieszka ponad 220 milionów katolików, 

którzy stanowią prawie jedną piątą ludności.                                   

* W obu Amerykach spośród 980 milionów mieszkańców 

katolików jest ponad 63 procent (625 milionów).                              

* W Azji na 4,3 mld ludzi katolików jest 3,2 procent, czyli 

141 milionów.                                                                               

* W Europie zaś, jak zanotowano, rośnie liczba ludności 

(716 milionów), ale drugi rok z rzędu spada liczba katoli-

ków, o około 0,2 procent. Jest ich 285 mln i stanowią 

niecałe 40 procent wszystkich Europejczyków.                               

* Ponadto w roczniku ogłoszono, że do 216 tysięcy szkół 

katolickich na świecie chodzi 60 milionów uczniów.       

                     (A.O)                                                                                                

                                                                               

 W niedzielę 12.10.2017 r. będziemy przeżywali dzień 

seminaryjny w naszej parafii. Zapraszamy do wspól-

nej modlitwy z odwiedzającym nas klerykami oraz do 

wsparcia seminarium.                                                                 

Przypominamy początki istnienia tej uczelni:                                                                                    

rok 1724 położono kamień węgielny pod budowę 

Seminarium Duchownego oraz szkoły, ufundowanych 

przez biskupa krakowskiego Felicjana Konstantego 

Szaniawskiego;                                                                           
1726 biskup Felicjan Konstanty Szaniawski wydał akt 

erekcyjny seminarium kieleckiego,                                           

1727 –1 września rozpoczęto naukę w szkole, 9 wrze-

śnia zainaugurowano pierwszy rok nauki 

w Seminarium.                                                                                              

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kiel-

cach zainaugurowali nowy rok akademicki. W tym 

roku w kieleckim seminarium będzie się uczyć 61 

osób, z czego 8 na pierwszym roku. Kształtowanie 

alumnów zmierza ku temu, aby na wzór Jezusa Chry-

stusa – nauczyciela, kapłana i pasterza sposobili się na 

prawdziwych pasterzy. Wśród alumnów jest dwóch z 

naszej parafii: Mateusz Szostak i Dominik Satro.                                  

Lista księży pochodzących z parafii:                                               

ks. Kazimierz Baran, ks. Szymon Górski,                     

ks. Władysław Janic, ks. Robert Kryczka,                                         

ks. Robert Kowalski, o. Patryk Kułaga, o. Karol Kraj, 

ks. Marek Łosak, ks. Czesław Parkita,                                          

ks. Ryszard Stępień, o. Hieronim Tarłowski,                                

ks. Jerzy Urbański.                                                                        

W historii było wielu księży pochodzących z naszej 

parafii, może kiedyś uda się ustalić ich nazwiska. 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

W CZYM DO CHRZTU? 

 
Chrzest to ważne wydarzenie zarówno w życiu malu-

cha, jak i jego rodziców. Rodzice dziecka oraz jego 

chrzestni, dokładają wszelkich starań, aby dobrze się 

przygotować do tej uroczystości. Niezwykle istotnym 

elementem ceremonii są ubranka do chrztu. Wiele 

rodzin ma dylemat dotyczący koloru ubranka dla 

dziecka, które będzie chrzczone.                                                         

Kościół nie wydał  przepisów dotyczących koloru 

ubranka do chrztu. W polskiej obrzędowości przyjmuje 

się różne kolory szat: na wzór Jezusa-różowy dla 

chłopca i na wzór Marii-niebieski (a właściwie błękit-

ny) dla dziewczynki. 

W niektórych regionach jest odwrotnie: niebieskie dla 

chłopca, różowe dla dziewczynki. Bywało, że dziew-

czynki do chrztu ubierano na niebiesko (kolor maryj-

ny), a chłopców na czerwono - na cześć krwi Jezusa. 

Dlaczego się to odwróciło to tajemnica..                                           

Inni argumentują: Matka Boska ma turkusową szatę, 

dlatego niebieski dla dziewczynek, a Jezus czerwoną - 

różowy dla chłopca. Ale ogólnie w Polsce niebieski 

jest kolorem dla chłopców, a różowy dla dziewczynek.            

W zachodniej Europie jest jednak inaczej- kolor różo-

wy to chłopcy a niebieski dziewczynki. W Stanach 

Zjednoczonych niebieski jest dla chłopców, a różowy 

dla dziewczynek.   

    
 

  Pierwsze różowe i niebieskie ubranka pojawiły się w 

sprzedaży w latach 20-stych. Wcześniej, niemowlęta 

były ubierane głównie na biało. Początkowo, kolory-

styka była jednak odwrócona, to właśnie chłopców 

ubierano na różowo, a dziewczynki na niebiesko. Dla-

czego? Niebieski był kolorem delikatności, który do-

datkowo, w kulturze chrześcijańskiej łączy się z wize-

runkiem Matki Boskiej. Natomiast w różowych sza-

tach mogliśmy dostrzec wizerunek Pana Jezusa. Do-

datkowo uznawano również, że różowy, był ułagodzo-

ną wersją czerwonego – koloru agresji i mocy, stąd też 

ten kolor dominował w szafach chłopców. Ten podział 

trwał ponad dwadzieścia lat, aż do lat 40stych, kiedy 

wszystko zaczęło się zmieniać i to właśnie kolor różo-

wy zaczęto kojarzyć z kobiecością. Wynikało to głów-

nie z działań czołowych projektantów modowych. 

Role płciowe w odzieży uległy odwróceniu – chłopcy 

zaczęli być kojarzeni z kolorem niebieskim, a dziew-

czynki z różowym. I tak jest do dziś. Widzimy to cho-

ciażby w sklepach z odzieżą dziecięcą, gdzie pomimo 

przeogromnego wyboru kolorowych ubranek, nadal 

możemy dostrzec dość spory podział na niebieski i 

różowy. Najlepiej, żeby strój do Chrztu był w kolo-

rze białym lub ecru.  Symbolizuje bowiem czystość 

duchową i niewinność. 

                                                 (A.O) 
 

 

http://polki.pl/slub-i-wesele.html


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobotę 7 października, wierni z całej Polski i 

zagranicy gromadzili się w kościołach stacyjnych 

rozlokowanych jak najbliższej granic naszej ojczy-

zny. Po wspólnej Eucharystii i Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu, wierni po drobnym poczęstunku 

udawali się na wyznaczone odcinki polskiej grani-

cy, by tam zmówić całą modlitwę Różańcową, 

upraszając dar pokoju dla Polski, jej sąsiadów, ale 

też własnych miast, wiosek i rodzin. Połowa modli-

twy różańcowej odmawiana była w kierunku Pol-

ski, a druga połowa w kierunku państwa, sąsiadują-

cego z naszą ojczyzną.         

 

Przez rozważania i prostą symbolikę, np. klęczenie 

na tajemnicach bolesnych, czy wznoszenie rąk w 

stronę nieba podczas tajemnic światła, modlitwa 

różańcowa dotykała naszych serc i je przemieniała. 

Dodatkowo rozważania różańcowe ubogacone były 

rozważaniami dotyczącymi polskimi świętymi i 

błogosławionymi. 

 

Pielgrzymi z Daleszyc, tworzący grupę 35 osób, 

wybrali się do parafii Kacwin, oddalonej kilka ki-

lometrów od granicy polsko-słowackiej. Pielgrzy-

mów z naszej parafii urzekło przepiękne przygoto-

wanie liturgiczne i różańcowe parafian z Kacwina, 

warta podkreślenia jest też ich ogromna życzliwość 

i gościnność. 

 

 

 

 

 

      

Ogólnopolska akcja zgromadziła ponad 220 tysięcy wier-

nych, w parafii Kacwin modliło się ich 1300, byli to piel-

grzymi z Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Tarnow-

skiej, a jedynymi reprezentantami Diecezji Kieleckiej byli 

pielgrzymi z Daleszyc oraz wierni z parafii kieleckich, 

którzy pielgrzymowali razem z nami. Możemy być szczę-

śliwi i dumni, że Różańcem modliliśmy się z grupą para-

fian z Krakowa, której dużą liczbę stanowili studenci i 

młodzi. Atmosfera przyjaźni i radości ze wspólnego spo-

tkania, wyraziła się przez Różaniec, ale również przez 

długie, wzajemne pożegnanie i wspólne zdjęcia. 

 

Parafia Kacwin jest w pewnym sensie II domem, naszej 

parafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Droga 

na Syjon”, bo właśnie w tej małej i pięknej parafii, człon-

kowie naszej wspólnoty przeżywają swój wakacyjny czas 

spotkania z Panem Bogiem. Nie pozostaje nic innego, jak 

tylko wszystkich zaprosić do Kacwina, ale przede wszyst-

kim na kolejny „Różaniec do Granic”, być może nad inną 

polską granicę.                                                                                                                                         

                                        Ks. Dominik Terczyński 

Fotografie udostępnił Tomasz Kłosowicz 

                                                   

 

RÓŻANIEC DO GRANIC 

 

   

 

                              



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ODNOWA ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM poddane. Poza tym mężczyźni wysłuchali konferencji 

Michała Borkowskiego, członka wspólnoty „Mocni w 

Duchu”, na temat męskich grzechów głównych, nato-

miast Anna Lasoń-Zygadlewicz przekonywała kobie-

ty, że są piękne. Wysłuchaliśmy również świadectwa 

młodego małżeństwa na temat: Jak odnaleźć męskość 

i jak odkryć kobiecość w swoim życiu. Mogliśmy 

oddać się również medytacji prowadzonej przez o. 

Mateusza, podzielić się swoimi doświadczeniami w 

grupach dzielenia. Całe spotkanie zespół „Mocni w 

Duchu” przeplatał pieśniami uwielbienia i modlitwą 

uwielbienia.                                                                              

Rada Wspólnoty „Droga na Syjon” 

                                            Z  PAMIĘTNIKA  DOMINIKA                       

 Październik 2017 rok 

Rozpoczął się październik. Bardzo lubię ten mie-

siąc, bo to czas Królowej Różańca Świętego i wszy-

scy odmawiają różaniec. Często wspominam w tym 

czasie moją świętej pamięci babcię Zwierzyńską. 

Kiedy u nas mieszkała, codziennie modliła się na 

różańcu.  Zachęcała do tego domowników. A po jej 

śmierci zaczęliśmy z mamą regularnie odmawiać 

różaniec. Babcia dała nam dobry przykład swoim 

życiem. U Maryi zawsze można szukać pomocy. 

Jest taka pieśń, w której Matka Boża ukazuje, jak 

nas kocha. Mówi, żebyśmy nie płakali, bo i ona 

płacze. Matko, prowadź nas! Ale to od nas zależy, 

czy pozwolimy się Jej prowadzić. 

Dziękuję Ci Panie Jezu za Twoją Matkę. Dziękuję 

Ci też, że postawiłeś na drodze mojego życia tylu 

przyjaciół, z którymi się modlę. Z osobami ze 

wspólnoty mogę uwielbiać Pana Boga śpiewem. To 

przypomina mi czasy, kiedy z moją siostrą Bernatą 

jeździliśmy do Piekoszowa i na pielgrzymki. Wtedy 

też uwielbialiśmy Boga i śpiewaliśmy Mu pieśni. 

Gdy odwiedzają mnie przyjaciele, czuję, jakby sam 

Pan Bóg mnie odwiedzał. 

    Twój przyjaciel i przyjaciel ludzi – Dominik 

 

 

       W ostatnim czasie członkowie Odnowy Życia w Duchu 

Świętym „Droga na Syjon” mieli możliwość uczestniczyć w 

ważnych i doniosłych wydarzeniach, jakimi były spotkania w 

ramach forów charyzmatycznych. Pierwsze z nich, pod na-

zwą: Międzydiecezjalna Konferencja Charyzmatyczna, odby-

ło się 9 września 2017 roku w Skarżysku Kamiennej. 

Uczestniczyło w niej ponad tysiąc osób – przedstawcieli 

wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z diecezji radomskiej, 

kieleckiej i sandomierskiej. Organizatorzy podkreślali, że 

„trzeba się przyjrzeć Nowej Ewangelizacji jako charyzmato-

wi”. Skarżyskie spotkanie rozpoczęła intronizacja Pisma 

Świętego i modlitwa uwielbienia. Następnie swoje wystąpie-

nie: „Biblijne spojrzenie na charyzmaty i ewangelizację” 

wygłosił ks. prof. Mariusz Rosik z Papieskiego Wydziału 

Teologicznego. Dzielił się też licznymi świadectwami dzia-

łania Boga w życiu zwykłych ludzi. Po wspólnotowej medy-

tacji nad fragmentem Pisma Świętego o darach hierarchicz-

nych i charyzmatycznych w Nowej Ewangelizacji w kontek-

ście Iuvenescit Ecclesia mówił ks. bp Grzegorz Ryś. Podkre-

ślił, że według Kongregacji Nauki Wiary ruchy charyzma-

tyczne nie są zagrożeniem dla tradycyjnych form przeżywa-

nia wiary, ale raczej ich wzbogaceniem. Uznanie charyzma-

tów jest nieodzownym elementem ewangelizacji Kościoła. 

Kulminacyjnym momentem spotkania była Msza Święta, 

którą koncelebrowało kilkudziesięciu księży oraz ordynariu-

sze z trzech diecezji: bp Krzysztof Nitkiewicz z Sandomie-

rza, bp Jan Piotrowski z Kielc oraz bp Henryk Tomasik z 

Radomia.                                                                            

Biskup kielecki wygłosił homilię dla uczestników spotkania, 

a ordynariusz radomski ponownie zawierzył Matce Bożej 

cały polski Kościół. Spotkanie zakończyła konferencja Mar-

cina Zielińskiego, 25-letniego świeckiego charyzmatyka ze 

Skierniewic, lidera Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana”, w 

ramach  której, wraz ze swoim zespołem, głosi konferencje i 

rekolekcje oraz posługuje modlitwą o uzdrowienie w całej 

Europie.  

I tym razem jego posłudze towarzyszyło wiele znaków. Mar-

cin modlił się o uzdrowienie w imieniu Jezusa, a Pan obecny 

wśród nas uzdrawiał swój lud. Uczestnicy poświadczali to 

licznymi świadectwami, oddając chwałę Bogu. Drugie forum 

miało miejsce w Łodzi. Odbyło się ono w dniach 30 września 

– 1 października 2017 roku pod hasłem:  „Kim jesteś”? Te-

mat spotkania brzmiał: Odkryć kobiecość, odnaleźć męskość. 

W nim również wzięła udział reprezentacja naszej daleszyc-

kiej wspólnoty „Droga na Syjon”. Podczas forum wysłucha-

liśmy 5 konferencji, które wygłosił między innymi biskup 

Grzegorz Ryś oraz ojciec Remigiusz Recław ze wspólnoty 

„Mocni w Duchu”. Biskup Ryś podkreślał, że duchowość, o 

jakiej w ostatnich czasach mówi się coraz częściej, nie może 

być odłączona od Kościoła, nie istnieje poza Kościołem. 

Poza tym łączy się bezsprzecznie z ewangelizacją i misją, 

jaką mamy do spełnienia. Prosił Odnowę w Duchu Świętym, 

aby jej członkowie nie wpadali w nadmierne egzaltacje i nie 

skupiali się podczas modlitwy na sobie, ale żeby postawili 

sobie za cel głoszenie Dobrej Nowiny. Natomiast o. Remi-

giusz apelował do małżonków: „Bądźcie sobie poddani”, bo 

to nie jest przegrana, jak głosi, ale wygrana, ponieważ Bóg 

błogosławi takim małżeństwom, które są sobie wzajemnie  
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