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Papież Franciszek mianował ks. Andrzeja Ka-

letę biskupem pomocniczym diecezji kielec-

kiej. 

Ks. Andrzej Kaleta urodził się 14 lutego 1957 r. 
w Busku-Zdroju. By wstąpić do Wyższego Semi-
narium Duchownego w Kielcach, zrezygnował z 
kontynuowania studiów na Politechnice Święto-
krzyskiej. Wcześniej ukończył Policealne Stu-
dium Zawodowe, uzyskując tytuł technika-
mechanika.                                                                       
Jest doktorem nauk humanistycznych. W latach 
2001-2015 był zatrudniony jako adiunkt w Insty-
tucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.                                                       
Ks. Kaleta otrzymał święcenia kapłańskie w 1985 
r. i przez pięć kolejnych lat posługiwał jako wika-
riusz parafii Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny 
w Chmielniku (1985-1990) oraz parafii pod we-
zwaniem św. Wojciecha w Kielcach (1990-1991). 
Jako wikariusz angażował się m.in. w pracę z 
młodzieżą w Ruchu Światło-Życie oraz posługę 
chorym. Od roku 1994 do 2006 był odpowie-
dzialny za Bibliotekę WSD w Kielcach, a od 
2006 do 2014 roku był ojcem duchownym alum-
nów kieleckiego seminarium. W roku 2014 bi-
skup kielecki Kazimierz Ryczan mianował go 
proboszczem parafii pod wezwaniem św. Wojcie-
cha w Kościelcu. 

Po dwóch latach posługiwania proboszczowskie-
go, w 2016 roku, biskup kielecki, Jan Piotrowski 
mianował go diecezjalnym ojcem duchownym 
kapłanów i wikariuszem biskupim do spraw stałej 
formacji prezbiterów. Obecnie prowadzi wykłady 
z misjologii w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Kielcach. 

Przed kilku laty umierał ksiądz z naszej diecezji, 
dość wysoko postawiony w hierarchii kościelnej i tuż 
przed śmiercią wyznał, że nigdy w życiu nie spotkał 
Jezusa. Z jednej strony można się dziwić, że taki ksiądz 
i nic nie doświadczył. Pomijamy ten temat. Udajemy 
wszyscy, że niby jesteśmy blisko Jezusa, że Go znamy, 
że mamy z Nim kontakt. Realia są inne. Warto na ten 
temat spojrzeć, zwłaszcza w kontekście Adwentu, tego 
czasu szukania, oczekiwania. Odwołam się tutaj do ta-
kiego oczywistego dla większości doświadczenia. Niby 
w młodości wiecie jacy powinni być wasz mąż czy żo-
na. Kiedy jednak dokonacie tego wyboru, okazuje się, 
że wszelkie zasady, rady rodziców czy dziadków mają 
niewielkie znaczenie. To „znalezienie” tej drugiej oso-
by nie opiera się bowiem na logice, zasadach, regułach. 
Jest poruszeniem ludzkiego serca i na to poruszenie, 
reguł nie ma. Oczywiście, wiemy gdzie Jezusa szukać: 
Kościół, Sakramenty święte, Pismo św. wspólna modli-
twa, i wielu ludzi mimo, że zna zasady, tak jak ten 
wspomniany ksiądz, Jezusa nigdy nie znajdzie. Jezusa 
szuka się sercem i znajduje sercem. Oczywiście, trzeba 
to serce nauczyć Jego Ewangelii, Jego życia, Jego 
prawdy. Jeśli nauczysz się kochać tych, których On 
kocha, pragnąć tego, czego On pragnie, modlić się ra-
zem z Nim, pełnić wolę Ojca, to Go znajdziesz. 

Jest taka książka „7 kilometrów od Jerozolimy”. 
Jezus siedzi przy rowie, właśnie w takiej odległości od 
Jerozolimy, ubrany w dżinsy, sweter, nic Go specjalnie 
nie wyróżnia. A jednak są tacy, którzy zatrzymują się i 
Go rozpoznają. Każdy nasz gest, spojrzenie, słowo, 
sposób poruszania się, gestykulacja, ubranie, mówią 
kim jesteś. 

Do Betlejem przecież już tak blisko. Popatrz, cze-
go szukasz w życiu, czego pragniesz. Podejmij ten trud 
szukania Jezusa. On jest tak blisko, a przecież dla nie-
których tak daleko. Tak samo jak ludzie wokół nas.  

                    Ks. Tadeusz  Cudzik 

      

                                                             

40 lat temu przyjął Ksiądz Cudzik święcenia  
kapłańskie, stając się kapłanem na wieki.                
Został Ksiądz posłany do winnicy Pańskiej, aby 
współpracować z Bogiem w najpiękniejszym i 
najważniejszym dziele, jakim jest zbawienie 
dusz. Niech Matka Boża oręduje za Księdzem 
Jubilatem. Życzymy zdrowia, radości i pokoju na 
dalsze lata kapłańskiego życia. 



    KĄCIK  JUBILATA 

Solenizantką grudniową 

jest p. Aleksandra 

GÓŹDŹ ur. 1923 r. 

Z okazji urodzin życzymy 

Pani wszelkich Bożych 

błogosławieństw, zdrowia 

i długich lat życia oraz 

samych pogodnych dni.  

WIEŚCI  Z  PARAFII 

 Przyjęliśmy                          
do naszego Kościoła: 

Michalinę, córkę Pawła i Anity Borgus z Kielc – 21 paździer-
nika 

Ignacego, syna Dominika i Magdaleny Filipczak z Kranowa – 
21 października 

Mikołaja, syna Krzysztofa i Kamili Wójcik z Zagórza –           
29 października 

Michalinę, córkę Patryka i Andżeliki Jaroń ze Słopca –                  
11 listopada 

Dawid Kubiec z Górna i Sabina Baran z Brzechowa – 21 paź-
dziernika 
Damian Bera z Łagowa i Sara Kwiatek z Daleszyc – 28 paź-
dziernika 

Karol Nowakowski z Daleszyc i Joanna Wierzbicka z Prudni-
ka – 4 listopada 

Paweł Poniewierski z Kielc i Katarzyna Bandura ze Słopca – 
4 listopada 

Łukasz Kozieł z Karolinowa i Karolina Wojsa z Wójtostwa – 4 
listopada 

Odeszli do Domu Ojca: 

Krzysztof Saletra z Kielc ur. 1984 zm. 19 października 

Aniela Malmud ze Słopca ur. 1931 zm. 29 października 

Helena Zebrzowska z Brzechowa ur. 1947 zm. 2 listopada 

Marta Gil z Kranowa ur. 1986 zm. 10 listopada 

Jan Mochocki ze Słopca ur. 1948 zm. 16 listopada 

Marian Sobczyk z Brzechowa ur. 1948 zm. 15 listopada. 

 

 

 

 

 

 

 

• Trwają prace przygotowawcze do renowacji 

kolejnych  ołtarzy w prawej nawie świątyni; 

• Na wystawie  wewnątrz kościoła umieszczo-

no nazwiska kapłanów  pracujących w na-

szej parafii  od 1603  do 1699 roku. Jest 

wśród nich  ks. Krzysztof Sasin—syn za-

sadźcy naszego miasta. Kolejne nazwiska  

pokażemy w następnej odsłonie;                                 

• Zachęcamy do  podzielenia się z nami wspo-

mnieniami  z dawnych lat o zwyczajach, 

tradycji, potrawach z okresu bożonarodze-

niowego , opublikujemy je w gazetce; 

 

 

 

 

 

 

Herb biskupa  nominanta  -Andrzeja Kalety,                         

Motto biskupiego posługiwania bp. Andrzej Kale-

ty: „Fidelitas” – czyli „Wierność”.                                     

Przesłanie herbu  można streścić jednym zdaniem: 

Święty Andrzej Apostoł, pełen mocy Ducha Świę-

tego, głosił Ewangelię Chrystusa, aż po świadec-

two krzyża. 

• Zachęcamy do odwiedzania strony interneto-

wej parafii, zamieszczane są tam ogłoszenia, 

intencje Mszy Św.  Umieszony będzie także 

harmonogram rekolekcji: 

• Na życzenie Parafian  zamieściliśmy homilię 

ks. D. Terczyńskiego wygłoszoną 11 listopa-

da w Święto Niepodległości 



ADWENT— CZAS OCZEKIWA-

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał 
swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na 
świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Adwent 
rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym 
tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na 
przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia 
naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności 

względem Pana Boga i Matki Najświętszej.              
W przygotowaniach do tej ważnej chwili pomogą 
nam rekolekcje.                                                                             
Od 10 do 12 grudnia będzie je prowadził                   
ks. Mirosław Ładniak z Lublina. Pochodzi z 
Opola Lubelskiego, święcenia kapłańskie przyjął 

w roku 
1993, 
pracę 
duszpa-
sterską 
rozpo-
czął w 
Wąwol-
nicy. 
Obecnie 
pracuje 
w Lubli-
nie.   

Zawodowo kapelan wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej w stopniu kapitana.   W 2001 roku 
odznaczony Brązowym Medalem – Za Ratowanie 
Życia i Ochronę Mienia (za udział w akcji podczas 
powodzi na Powiślu), w 2003 roku „Błękitnym 
Krzyżem WOPR”. 
Od 1997 roku dziennikarz i szef Radia Młodych 
redakcji młodzieżowej Radia Er, wcześniej Kato-
lickie Radio Lublin i Radio Plus, prowadzi pro-
gram „Rozmowy na czasie” w każdą sobotę od 
22.00 do 24.00. 
Od 1992 r. szef służb pielgrzymkowych. Pomysło-
dawca i organizator Festiwalu Piosenki Pielgrzym-
kowej w Wąwolnicy. Od 2006 r. dyrektor Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę. Organizator różnych 
plenerowych spotkań i wydarzeń. Pełni funkcję 
dyrektora Domu Rekolekcyjnego na Podwalu, jest 
członkiem Rady Centrum Jana Pawła II, duszpa-
sterzem pracowników ratownictwa medycznego. 
Od 2008 roku piastuje stanowisko rektora kościo-
ła.                                                                             
Nigdy nie spodziewał się, że do tylu dzieł Pan Bóg 
go powoła. 

 PILNY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Zbliżały się święta. Święty Mikołaj siedział i czytał listy, które 
mu dzieci przysyłały. Starego biskupa, otoczyły aniołki. 
Otwierały mu listy i porządkowały. Czasem święty staruszek 
nie mógł sobie poradzić z bazgrotami jakiegoś dzieciaka, który 
dopiero zaczynał poznawać trudną sztukę pisania. Wtedy 
aniołki brały taki list w swoje delikatne ręce i odczytywały go 
świętemu na głos. 
     -  Co on tam napisał? - zapytywał z troską święty. - Weź to 
i popatrz, bo nie mogę odczytać tych bazgrołów.  
     Aniołek wziął kolejny list i odczytywał niezgrabnie napisa-
ne literki.  
     - "Proszę Cię, święty Mikołaju, żebyś mi przyniósł kolej, 
taki pociąg, żebym się zmieścił w nim i ja, i mój piesek Ciapek 
i mój kocik Łapek. Żeby były długie szyny. Bo chcę objechać 
swoim pociągiem dookoła świat". (…)  
     Następny list był łatwy, bo wykaligrafowany bardzo wyraź-
nie—Święty Mikołaj czytał sobie sam: 
     - "Jeszcze nigdy nie miałem misia pandy, a mój miś już się 
zestarzał, jedno ucho ma naderwane, a właściwie dwa, i już ma 
tylko jedno oko, bo drugie gdzieś się zgubiło. A mnie się najle-
piej zasypia z misiem". 
     Ale następny list był znowu trudny do odczytania. Święty 
Mikołaj podał aniołkowi pomarszczoną kartkę papieru. 
     - Czytaj, czytaj. Tyle jeszcze listów do odczytania - powie-
dział święty Mikołaj niecierpliwie, wskazując na ledwie napo-
częty kosz z listami. - A wciąż nowe przychodzą. 
     - "Święty Mikołaju"- zaczął anioł powoli sylabizując.  
     - "Nie proszę Cię o żadne zabawki"… 
     - Czy to jeden z takich, który ma dobry apetyt? 
     - … "ani nie proszę Cię o żadne łakocie"… 
     - "Proszę cię tylko o jedno". 
     - No co tam? 
     - "Uzdrów mamę". 
     Zrobiło się cicho. Zamilkł i anioł odczytujący list, zasko-
czony sam tym, co przeczytał. Po chwili milczenia święty Mi-
kołaj spytał cicho: 
     - To już wszystko co tam napisane? Czytaj dalej.  
     - "Moja mama jest ciężko chora od dawna i żadne lekarstwa 
nie pomagają. Lekarz powiedział: Już tylko Bóg może ją urato-
wać". 
Znowu zapadła cisza. Tym razem łzy uniemożliwiły aniołkowi 
dalsze czytanie. 
     - To już wszystko? 
     - Nie - odpowiedział aniołek przez ściśnięte gardło. - 
"Pomyślałem sobie -- że do Pana Boga niełatwo się dostać, bo 
przecież tylu ludzi wciąż go o coś prosi, wobec tego piszę do 
Ciebie, abyś Ty wstawił się za moją mamą do Pana Boga". 
     Święty Mikołaj może by już się zerwał, ale poczuł, że nie 
jest w stanie się ruszyć z fotela. Powiedział więc do aniołka: 
     - Pokaż mi to dziecko. 
     Aniołek spojrzał na adres, rozglądnął się po Ziemi. Odsunął 
obłoczek, który mu przeszkadzał, i powiedział: 
     - To tam - wskazując ręką. 
     Święty Mikołaj zmrużył oczy i popatrzył pilnie, choć to mu 
już nie było potrzebne. Zobaczył chłopca w szpitalu przy łóżku 
matki. 
     - To znaczy, że mama żyje.  
     Podniósł się żwawo z fotela.  
     - Ja tu zaraz przyjdę. 
     - A gdzie idziesz, święty Mikołaju? 
     - Jak to gdzie?- zdziwił się święty. - Do Pana Boga, żeby 
Go poprosić o zdrowie matki.                                                                                                 
Ks. M. Maliński 



TRAGICZNA  ŚMIERĆ KSIĘDZA ZIÓŁKOWSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daleszyce 1936 rok— ks. Stanisław Ziółkowski  wśród nauczy-

cieli i uczniów. 

Wiele osób z Kielc i okolic wspomina ks. Ziółkowskiego. 

My także wspomnijmy byłego wikariusza naszej parafii.  

W 1936 roku przeniesiony z Pińczowa do Daleszyc. Swo-

im zaangażowaniem, temperamentem, zacięciem duszpa-

sterskim szybko zdobył serca parafian. Świadczy o tym  

prośba Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i 

Żeńskiej z Daleszyc do biskupa o zatrzymanie w parafii 

ks. Ziółkowskiego, który „kształtował nasze dusze i serca 

urabiał charaktery, zapalał umysły, uczył i wychowywał”. 

Pochodził z powiatu opatowskiego,10 czerwca 1933 r. 

otrzymał święcenia kapłańskie, 1934 r. władza diecezjalna 

skierowała go na wikariat w parafii Janina z zamiarem 

utworzenia nowej parafii we wsi Widuchowa k. Buska 

Zdroju.   W związku z potrzebą duszpasterską utworzenia 

nowej parafii, ordynariusz kielecki odkupił od rosyjskiej 

księżnej K. Wachwachowff około 6 ha ziemi ze znajdują-

cą się na niej kaplicą. Niestety nie dopełniono rejentalnie 

umowy i część pieniędzy przepadło. Dodatkowo miejsco-

wa ludność była niechętna powstaniu parafii i nie udzieli-

ła ks. Ziółkowskiemu żadnego poparcia. Księżna sprzeda-

ła majątek, a ksiądz znalazł się na krawędzi ubóstwa. Z 

początkiem stycznia 1936 r. został przeniesiony najpierw 

do Pińczowa, a później do Daleszyc. Tu dzięki probosz-

czowi po ciężkich przeżyciach wrócił do równowagi psy-

chicznej, oddał się gorliwej pracy społeczno-oświatowej, 

zyskał uznanie parafian. Od 1937 roku przebywał we 

Francji, w sierpniu 1939 roku przyjechał na wakacje do 

Polski. W dniach powszechnej mobilizacji wojskowej, na 

początku wojny, nie czekał na wezwanie, ale przyłączył 

się do przypadkowo napotkanego oddziału wojskowego i 

pełnił w nim funkcję kapelana aż do kapitulacji.  Od 11 

lutego 1940 r. pracował już jako wikariusz w Jędrzejowie, 

a następnie w Piekoszowie. Nadal był nad wyraz aktywny 

w duszpasterstwie, dużo udzielał się na niwie społeczno-

charytatywnej. Nie uszło to uwagi Niemców. 11 grudnia 

1940 r. w Piekoszowie ks. Ziółkowski został aresztowany, 

gdy parafianie nie oddali kontyngentu zboża i ziemnia-

ków. Udało mu się jednak opuścić areszt po udowodnieniu, że 

nie należał do komisji kontyngentowej.  Zakładał 

przedszkola i ochronki w parafii Skalbmierz, dzia-

łał w "Caritas". Został kapelanem tamtejszej pla-

cówki AK, przyjmując pseudonim "Stuła". Niemcy 

uważnie śledzili jego działalność. 4 stycznia 1943 r. 

został przeniesiony na wikariat do Masłowa i tu 

nadal działał w konspiracyjnym wojsku. Pół roku 

później został aresztowany, ale nieomal cudownie 

uciekł z aresztu. Odtąd ukrywał się aż do zakończe-

nia okupacji, pełniąc obowiązki kapelana AK. W 

1945 r. ks. Ziółkowski został administratorem para-

fii św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kiel-

cach. Był wrażliwy na biedę parafian, której nie 

brakowało po zakończeniu okupacji niemieckiej. 

Wszędzie kołatał o pomoc. Szczególną troską i mi-

łością otaczał biedne dzieci, czym zyskiwał uznanie 

parafian. Gdy chodziło o zasady religijne, był nieu-

stępliwy. W dobrze opracowanych i konkretnych 

kazaniach zwalczał wszelkie przejawy nieprawości 

i niemoralności.   23 września 1946 r. ks. Ziółkow-

ski zdążający około godziny 9.00 na katechizację 

do szkoły w Czarnowie, został zastrzelony przez 

dziewiętnastoletniego milicjanta Bolesława Bajera, 

kursanta przeszkoleń szeregowców Komendy Wo-

jewódzkiej MO w Kielcach. Według jednej z pod-

ziemnych gazet, zabójca strzelał z automatu, odda-

jąc 5 strzałów, przy czym ostatni wymierzony był 

do leżącego, już martwego księdza. Ówczesne wła-

dze partyjne i prokuratura wojskowa przedstawiały 

tę zbrodnię w nieprawdziwym świetle.  Zabójcę 

schwytano w Sosnowcu 16 października 1946 r. i 

osadzono w więzieniu w Kielcach.  Morderca, Bo-

lesław Bajer, od zakończenia wojny był współpra-

cownikiem milicji. Od 7 maja 1945 r. pracował 

jako informator Wydziału Śledczego Komendy 

Miejskiej MO w Kielcach. Wojskowy Sąd Rejono-

wy w Kielcach uznał Bolesława Bajera winnym 

dezercji oraz zabójstwa w stanie silnego wzruszenia 

i skazał go na 10 lat więzienia, od razu zmniejsza-

jąc karę na mocy amnestii o jedną trzecią. W 1950 

r. prezydent Bierut prawem łaski darował mu resztę 

kary. Zupełnie inaczej zbrodnię i jej genezę ocenia-

ło społeczeństwo. W opinii publicznej dominował 

pogląd, że zabójca "w bezbożnej rodzinie wycho-

wany był w pogardzie i nienawiści do kapłana kato-

lickiego... że ks. Ziółkowski padł ofiarą swego po-

wołania kapłańskiego”. Przez wszystkie lata swoje-

go kapłaństwa ks. Stanisław Ziółkowski był troskli-

wym, pełnym poświęcenia duszpasterzem. Ksiądz 

Stanisław Ziółkowski zapisany został na liście ka-

płanów diecezji kieleckiej, ofiar bezbożnego syste-

mu PRL.                                                 ( A.O) 



ŚWIĘTY MICHAŁ NAWIEDZA POLSKĘ 
Michał Archanioł na nowo zdobywa Polskę i ser-
ca Polaków. Przybywa do naszej ojczystej ziemi z 
włoskiego sanktuarium na Górze Gargano.                                                         
Gdziekolwiek się pojawi, tłumy ludzi modlą się i 
proszą o jego pomoc w walce ze złem. Polacy od-
krywają na nowo jego wielkość. 
Michał, najważniejszy spośród aniołów obdarzony 
jest przez Boga szczególnym zaufaniem. Jest uwa-
żany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski 
i zmiłowania. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”.   
Bł. Bronisław Markiewicz, założyciel zgromadzenia 
zakonnego księży michalitów uważał za Ojcami 
Kościoła, że św. Michał po Matce Bożej odbiera 
największą cześć w niebie. I pewnie tak jest, skoro 
w Apokalipsie św. Jana Archanioł pojawia się na 
niebie i walczy z szatanem. W tej walce posługuje 
się specjalną „bronią”. Oczywiście najważniejszą 
jest modlitwa, ale ma także w rękach, a właściwie 
skrzydłach, jeszcze jej inne „rodzaje”. Ostatnio 
w Polsce to peregrynacja figury pochodzącej 
z sanktuarium w Monte Sant Angelo, która z inicja-
tywy księży michalitów rozpoczęła się w 2013 roku. 
Figura św. Michała przedstawia Księcia wojsk nie-
bieskich w stroju legionisty rzymskiego, a pod jego 
stopami leży pokonany szatan, ukazany jako potwór 
o twarzy małpy, udzie kozła, pazurach lwa i ogonie 
węża.  
Polacy w anielskich skrzydłach 
 Nawiedzanie przez Księcia Niebieskiego 
wspólnot zakonnych, ośrodków wychowaw-
czych i parafii ma przypomnieć o wyjątkowej 
roli św. Michała Archanioła w życiu Kościoła 
i naszej rodziny zakonnej – podkreślał na po-
czątku peregrynacji ks. Kazimierz Radzik, prze-
łożony Generalny Księży Michalitów. Święty, 
by trafić z włoskiego Monte Sant Angelo do 
Polski musiał pokonać 1850 kilometrów. Naj-
pierw planowano, że odwiedzi tylko placówki 
michalickie z okazji zbliżającej się 100. roczni-
cy powstania zgromadzenia. Archanioł wziął 
jednak sprawy w swoje ręce i od kwietnia prze-
mierza Polskę od Tatr aż do Bałtyku. Po prostu 
kiedy się pojawił się w Polsce, księża michalici 
nieustannie odbierają zaproszenia, aby kolejne 
parafie też przeżywały „czas mocy i łaski” – jak 
głosi napis na samochodowej anielskiej kaplicy. 
Ci, których już odwiedził mówią, że doświadczają 
niezwykłej, duchowej jego obecności. – To tak jak-
byśmy byli w sanktuarium na Gargano – przyznają 
często. Najważniejsze owoce peregrynacji są niewi-
doczne dla oczu, bo dokonują się w sercach. Za 
przyczyną Świętego, który wstawia się u Boga, 
w wielu zapaliła się iskra wiary i nadziei. A co wi-
dać na zewnątrz? W czasie nawiedzenia kościoły 
wypełnione są ludźmi od rana do wieczora, długie 
kolejki do spowiedzi ustawiają się przy konfesjona-
łach, a dzieci i młodzież cierpliwie czekają, by choć 
na chwilę zbliżyć się do świętej figury. 
W programie nawiedzenia zawsze modlitwa 
o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,  

adoracja Najświętszego Sakramentu, celebracja 
sakramentu pojednania, błogosławieństwo osób 
starszych, chorych i dzieci, modlitwa egzorcy-
zmem prostym oraz przyjęcie szkaplerza.  
Kamizelka diabloodporna 
W czasie nawiedzenia wielu ludzi przyjmuje szka-
plerz św. Michała Archanioła. Dlaczego się na to 
decydują? – To taka namacalna oznaka, że św. Mi-
chał czuwa nade mną i potwierdzenie mojego kultu 
– mówią niektórzy. Są też tacy, którzy go przyjmu-
ją, by wyprosić łaskę nawrócenia kogoś bliskiego. 
A inni szkaplerz przyjmują, by wyprosić sobie ła-
skę świątobliwej śmierci. – Wierzę, że św. Michał 
pomoże mi zmierzyć się z tym co najważniejsze, 
nawet z godziną mojego odejścia ze świata – po-
wiada uczestnik anielskiej peregrynacji. Szkaplerz 
powstał już w XIX w. przy kościele św. Eustache-
go w Rzymie i przynależał do Bractwa  
św. Michała Archanioła. Nie miał formy czworo-
kątnej, ale tworzył mały puklerz. Jeden płatek 
szkaplerza był wtedy koloru niebieskiego, a drugi 
czarnego. Na nim znajdował się wizerunek św. Mi-
chała Archanioła zabijającego smoka. Ostatnio mi-
chalici odnowili ten szkaplerz. Księża mówią 
o nim, że to taka „kamizelka diabloodporna”. Sza-
tan chciałby nas oddalić od Boga i nie odpoczywa 
tylko intensywnie działa, dlatego warto przyzywać 
opieki św. Michała Archanioła. Jednak szkaplerza 
nikt nie może traktować jak amuletu. Po prostu jest 
to znak zewnętrzny oddania się pod opiekę Po-
gromcy złego ducha. Dlatego ci, którzy przyjmą 
szkaplerz, zobowiązują się odmawiać codziennie 
egzorcyzm prosty papieża Leona XIII, czyli modli-
twę: „Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas 
w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha, bądź naszą obroną…”. Przyjmujące 
szkaplerz osoby są także wezwane do służby Chry-
stusowi i Kościołowi oraz częstego korzystanie z 
sakramentu pojednania. Szkaplerz można zastąpić 
medalikiem, który też ma formę puklerza i taką 
samą wartość duchową. 
Rodzina szkaplerzna 
Ci, którzy noszą szkaplerz św. Michała Archanio-
ła, tworzą swoisty, choć nieformalny „trzeci za-
kon” księży michalitów, którzy w klasztorach księ-
ży i sióstr spod ręki św. Michała Archanioła, oma-
dlają tych pierwszych. Powstała rodzina szkaplerz-
na nazwana Bractwem Szkaplerznym św. Michała 
Archanioła. Członkowie spotykają się na modli-
twie przy swoich parafiach, uczestniczą w rekolek-
cjach i dniach skupienia prowadzonych przez księ-
ży michalitów. Jednym słowem – to cała armia 
poddanych czcicieli św. Michała Archanioła, któ-
rzy kochają swojego Patrona, uznając go za orę-
downika i obrońcę przed atakami złego ducha. 

                                        ks. Rafał Szwajca CSMA 



WYSZPERANE  W  ARCHIWUM 

 UWK I sygn. 14393, Wizualiacja budowli kościoła w 
Daleszycach, 1921 r. 

Kancelaria Gubernatora Kieleckiego, sygn. 
1757, Projekt kapliczki, którą miano wystawić w 
Brzechowie, pow. kielecki, 1902 r. 

Archiwalia dokumentujące architekturę budowli sakralnych z terenu Ziemi Kieleckiej z XIX i XX wieku  

         Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei będzie 
trwało od czwartku 28 grudnia 2017 do poniedziałku                                    
1 stycznia 2018. Odbędzie się w Bazylei i okolicy w 
Szwajcarii. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi weudział 
w tym nowym etapie „Pielgrzymki Zaufania przez Zie-
mię” zapoczątkowanej przez Brata Rogera pod koniec 
lat 70-tych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 grudnia. 
Wśród uczestników są już zgłoszeni chętni z naszej 
parafii. Przypominamy, że  w ubiegłym roku  spotkanie 
odbywało się w Rydze. „ NASI” też tam byli !             
Wspomnienie : Młodzi tradycyjnie zebrali się w Sylwe-
stra wieczorem w parafiach i wspólnotach lokalnych 
na modlitwę o pokój. Nowy Rok powitano „świętem 
narodów” czyli radosną prezentacją poszczególnych 
tradycji narodowych, na ogół w formie muzyczno-
choreograficznej. Polacy m.in. odtańczyli poloneza.  

                                                                     (A. O) 

UŚMIECHNIJ  SIĘ !!!!! 



POŚWIĘCENIE  DLA  INNYCH 

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia"  -

Albert Einstein. 

Dzięki takim ludziom świat może zmienić się na lepsze. 

Słuchaliśmy  przypowieści o talentach, które Bóg daje 

każdemu człowiekowi; nie odnosimy się do jednostki 

monetarnej, ale do wszystkich darów , jakie otrzymali-

śmy dla własnego użytku, do sposobu wykorzystania 

zdolności danych nam przez Boga. Jan Paweł II nau-

czał, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi”.  

Jan Baćkowski – kolarz, były 

reprezentant Polski, przez lata 
z powodzeniem ścigał się w 

peletonie, bo kolarstwo  dla 
pana Jana  to życiowa pasja , 
której poświęcił swój czas i 

najpiękniejsze lata.          
 Po zakończeniu kariery 

sportowej pracował przez wie-
le lat w Caritas , a po przejściu 

na emeryturę nie próżnuje, 
wciąż jest aktywny. Razem z 

synem Krzysztofem   złożyli 
w Daleszycach ponad dwa lata temu szkółkę kolarską. Uczą 
piętnaścioro dzieci, ale  kolejni  chętni  czekają, by zacząć 

ściganie.  W Daleszycach długo się nic nie działo jeżeli chodzi 
o taki sport, teraz tych dzieci jest bardzo dużo,  to  duży po-

tencjał, same przychodzą, same dzwonią, same przychodzą 
żeby tylko organizować im treningi …..udało się zaszczepić w 

młodych osobach chęć do jeżdżenia na rowerze.   Z  dobrym  
skutkiem, bo nic tak nie motywuje jak sukcesy.  

Pan Jan wykorzystuje swoje trenerskie zdolności, swoje 
talenty, poświęca swój czas, angażuje członków swojej 
rodziny by rozwijać talenty najmłodszych.  

Aktywność ruchowa rozwija  dyspozycje związane 
m.in. z umiejętnościami ruchowymi, zdolnościami mo-
torycznymi, postawą czy zahartowaniem ciała. Aktyw-
ność ruchowa, niezbędna jest również w procesie przy-
stosowania do zmieniających się warunków życia i pra-

cy. Wpływa niezwykle korzystnie na całościowy rozwój 

człowieka, to inwestycja w młode pokolenie. Zaanga-
żowanie młodych, ogromne ilości pucharów, dyplo-
mów to dorobek p. Jana , owoce trudu włożonego w  

trenerską pracę. Podziwiamy, kibicujemy i trzyma-

my kciuki za dalsze sukcesy.               (A.0)     

KAPLICZKA ŚW. MIKOŁAJA 

Kapliczka stoi po wschodniej stronie drogi łączącej 

Daleszyce z Górnem. Zbudowano ją zapewne w  

pierwszej połowie XIX stulecia. Być może jej zada-

niem było wyznaczenie granic daleszyckich pól. Ka-

pliczka ma plan zbliżony do kwadratu o boku ok. 3 

metrów. Ściany kapliczki wymurowane  z wapiennych 

łomów i obustronnie otynkowane. Wieńczy je gzyms a 

nakrywa ją dwuspadowy dach. Do wnętrza prowadzi 

łukowo przesklepiony otwór drzwiowy, obecnie za-

mknięty kratą. Wnętrze nakryte jest  płaskim stropem. 

Naprzeciw wejścia stoi niski, murowany postument, 

na którym stoi figura św. Mikołaja.  

Mimo bogatej metryki kapliczka jest utrzymana do-

skonale, a wszystko dlatego, że ulokowana jest przy  

posiadłości rodziny Wójcików, która dba o nią jak o 

największy skarb. Seniorka rodu—p. Irena Wójcik od 

wielu lat uczulała członków swojej rodziny, sponsoro-

wała wszelkie remonty, a wszystko po to, aby ta  

dwustuletnia kapliczka przetrwała jak najdłużej. 

Obecnie obowiązek spadł głównie na wnuczka—

Sylwestra, który wybudował w sąsiedztwie dom.                                                        

6 grudnia najmłodsi parafianie tradycyjnie  uda-

dzą się z modlitwą  w procesji do  św. Mikołaja.                                   

                                                                            (A.O) 



MODLITWA UWOLNIENIA  

Co to jest, jak się do niej przygotować i jak z niej sko-

rzystać? 

W nazwie tej modlitwy pada słowo „uwolnienie”. Jakie 

jest jego znaczenie dla nas? Otóż pierwsze uwolnienie 

miało miejsce podczas naszego chrztu. Wtedy to w Sa-

kramencie Chrztu Świętego zostaliśmy uwolnieni od 

grzechu pierworodnego. Staliśmy się członkami Ko-

ścioła, bo Jezus zniszczył moc nieprzyjaciela w naszym 

życiu i otrzymaliśmy dar wolności. Jednak ulegamy 

naszym słabościom, grzeszymy. Bóg nie pozostawił 

nas samych, dał nam Łaskę Sakramentu Pokuty i Po-

jednania. Gdy w pokorze wyznajemy grzechy, to wra-

camy do zerwanej przez nas relacji z Bogiem. Zdarza 

się jednak, że często spowiadamy się z tych samych 

grzechów, czyli nasz łańcuch grzechu nie jest przerwa-

ny i uzdrowiony. Rodzić się może pokusa unikania spo-

wiedzi i zamknięcia się na pełne uczestnictwo w Eu-

charystii. Taką pomocą w rozeznaniu przyczyny, kłam-

stwa będącego korzeniem grzechu, jest modlitwa uwol-

nienia (nazywana też modlitwą o uwolnienie). Dzięki 

tej modlitwie każdy z nas może zobaczyć konkretnie, 

gdzie w tym, w co wierzymy, pojawiło się wypaczenie, 

fałsz i uświadomić sobie, w jakie kłamstwa złego ducha 

uwierzył, by teraz móc się im sprzeciwić. W modlitwie 

uwolnienia odpowiadamy na kilka pytań, dzięki którym 

prowadzący może rozpoznać przez działanie Ducha 

Świętego miejsca w naszym życiu potrzebujące uwol-

nienia.   

Osoby prowadzące modlitwę o uwolnienie nie pou-

czają, nie katechizują, tylko uważnie nas słuchają, i 

starają się odnaleźć te dziedziny w naszym życiu, 

które nie w pełni oddaliśmy pod panowanie Jezusa. 

Wielu z nas zmaga się z grzechami, nałogami, lę-

kiem, którego źródło tkwi w kłamstwie przykrywają-

cym działanie złych duchów. Być może nigdy nie 

przyszło nam do głowy, że potrzebujemy uwolnie-

nia. Pismo Święte mówi: „Wróg twój jak lew ryczą-

cy krąży i szuka, kogo by pożreć” (1P 5,8). Czy mo-

że być lepszy łup dla lwa niż ktoś kto został zranio-

ny? Pionierem podejścia do modlitwy o uwolnienie 

jest Neal Lozano, mieszkający z rodziną w Pensyl-

wanii, posługujący wraz z żoną Janet  tą formą mo-

dlitwy od około 30 lat. Ostatnia jego posługa w Pol-

sce miała miejsce w 2012 roku.  Modlitwa ta jest 

prosta, ale skuteczna, opiera się na zdrowych zasa-

dach duszpasterskich i w pełni wpisuje się w życie 

sakramentalne Kościoła. Jest to ogromna pomoc lu-

dziom wierzącym w odnalezieniu prawdy o sobie 

samym i korzystaniu z uzdrawiającej mocy przeba-

czenia. Uczy wyrzekania się zła w codziennym ży-

ciu. Aby skorzystać z tej modlitwy, należy być w 

stanie Łaski Uświęcającej, gdyż spowiedź jest sakra-

mentem, a żadna modlitwa nie zastąpi sakramentu. Z 

modlitwy uwolnienia możemy skorzystać w domach 

miłosierdzia znajdujących się w całej Polsce między 

innymi w Łodzi. Na taką modlitwę w Kielcach moż-

na umówić się telefonicznie (numer dostępny w ra-

dzie wspólnoty „Droga na Syjon”). 

Rada Wspólnoty 

„Droga na Syjon” 

Z PAMIĘTNIKA  DOMINIKA 

Jak to jedna osoba potrzebuje drugiej! Ludzie nie potra-

fią żyć bez drugiego człowieka, bez Pana Boga też nie 

ma życia, traci ono sens. Przypominają mi się słowa pio-

senki Eleni: „Bez ciebie świat  to dzień bez słońca, bez 

ciebie świat nie ma uroku, bez ciebie świat to szara je-

sień”. Te słowa odnoszę do obecności Boga w moim 

życiu. Widzę Go w osobach , które do mnie przychodzą 

i ofiarują mi swój czas. Sprawiają tym, że mój świat sta-

je się lepszy. To Pan Jezus stawia te osoby na mojej dro-

dze, to On sam pociesza mnie przez nie w mojej choro-

bie. Czuje, że Pan Jezus tak do mnie przychodzi, a teraz 

przyjdzie do każdego przez swoje narodzenie, bo On po 

to się narodził, żeby nas zbawić, bo nas kocha i chce 

przebywać wśród nas. A jednak niektórzy uciekają od 

Jezusa. Ich życie, jak w tej piosence, staje się wtedy sza-

re i smutne. Dostaliśmy od Boga łaskę przeżywania Wi-

gilii Bożego Narodzenia, aby pojednać się ze sobą i z 

naszym Panem. Podarował nam ten błogosławiony czas, 

żebyśmy zdążyli powiedzieć sobie słowo: przepraszam. 

.Życzę wszystkim, aby Jezus naprawdę narodził się 

w ich sercach. 

Panie Jezu uwielbiam Cię w Twoim przyjściu na 

świat, w Twojej obecności, w moich codziennych 

zmaganiach z chorobą. Bądź uwielbiony w moim 

sercu i w każdym sercu, w którym się narodzisz. 

Dziękuję Ci, że pomagasz mi się modlić. Oddaje Ci 

całego siebie, moje zdrowie, życie, radość i smutek. 

                      Przyjaciel Boga i ludzi – Dominik. 

 



HOMILIA   KS. DOMINIKA  TERCZYŃSKIEGO  11. 11.2017 
Gdzie się dzisiaj znajduje-

my? W Ojczyźnie, w któ-

rej młode pokolenie nie 

wyobraża już sobie życia 

bez takich wartości jak: 

wolność, suwerenność, 

czy niepodległość. Dla 

tego pokolenia te Boże dary są tak oczywiste, jak powietrze, 

którym każdego dnia oddychamy. Gdzie jeszcze się znajduje-

my? W domu, któremu na imię Polska, którego pierwszym i 

podstawowym fundamentem jest wiara w Boga, od której 

coraz częściej odchodzimy, bo przecież jesteśmy Europejczy-

kami, bo Europa nakazuje nam wstydzić się Chrystusowego 

Krzyża     i nie pozwala nosić go na szyi. W tym domu, będą-

cym Polską bardzo często lubimy wypowiadać ukochane 

przez wszystkich Polaków słowo: „solidarność”, szkoda tyl-

ko, że już nie potrafimy pomagać sobie nawzajem, że nie 

umiemy naszych talentów i umiejętności oddawać na służbę 

Ojczyzny oraz naszej ukochanej daleszyckiej ziemi. A zatem 

gdzie się dzisiaj znajdujemy?   W miejscu, na polskiej ziemi, 

gdzie przeżywamy wspaniałe uroczystości  i rocznice patrio-

tyczne, ale na co dzień, jakoś nie potrafimy pamiętać   o bo-

haterach naszego kraju, o dzielnych Polakach i Polkach, któ-

rzy własną młodość, marzenia i talenty oddali na ołtarzu Oj-

czyzny, a swoją krwią znaczyli jej niepodległe granice.                                                                  

Pytam więc każdego z nas raz jeszcze: gdzie się dzisiaj znaj-

dujemy? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie, niech będą 

następujące słowa: „Narody, tracąc pamięć, tracą życie”. Idąc 

za tym tokiem myślenia, powróćmy myślami do Nabożeństwa 

Drogi Krzyżowej, podczas którego tak pobożnie i żarliwie się 

modlimy zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Wśród 14 

stacji, nasze głowy pochylamy też na pierwszej, która brzmi: 

„Jezus przed sądem Piłata”. Przypominając sobie tą konkretną 

stację, oczami serca i wyobraźni widzimy Poncjusza Piłata, 

który tylko na znak zewnętrznej niewinności, obmywa swe 

ręce, a Syna Bożego skazuje na haniebną krzyżową śmierć. 

Wśród wielu komentarzy, które odczytujemy przy tej stacji 

drogi krzyżowej chyba najbardziej uderza w nasze serce ten, 

który głosi, że był to najdziwniejszy sąd świat; sąd, podczas 

którego grzeszni i słabi ludzie, którym ciemność zła przysło-

niła serca, osądzili i skazali na śmierć samego Boga, będące-

go największą miłością świata. W każdym z nas, mimowolnie 

pojawiają się słowa, takie jak: „niesprawiedliwość”, „błąd”, 

czy „niesłuszność”. A jednak ten sąd dokonany nad Zbawicie-

lem, zapowiada wszystkie inne sądy, dokonywane                     

w późniejszych wiekach, gdzie na śmierć będą chcieli skazy-

wać wiarę w Boga, czy życie całych narodów.                        

Oto w 1772 roku dochodzi do takiego sądu. Tym razem ma-

my aż trzech Piłatów, a są nimi: Prusy, Imperium Rosyjskie 

oraz Austria. Udział tego ostatniego państwa w rozbiorze 

Polski, boli najbardziej, jest jak krwawiąca rana. Jeszcze kil-

kadziesiąt lat wcześniej Polacy w słynnej na cały świat 

„wiktorii wiedeńskiej”, obronili wiarę chrześcijańską, obronili 

wolność i suwerenność Austrii, a oto teraz w kręgu wielkiej 

polityki, zysku i korzyści, ten naród zapomniał o wdzięczno-

ści i braterstwie wobec Polski. Nasi rodacy rozpoczęli hero-

iczną walkę o wolną Ojczyznę przez powstania i liczne bunty 

zbrojne. Na świecie znaleźli się ludzie, którzy patrzyli na nasz 

naród z uznaniem, prawdziwym podziwem, ale w większości        

większości świat śmiał się z Polaków, z ludzi, którzy wal-

czyli o wolność państwa, którego nie było nawet na mapie. 

Przyszedł rok 1863, a wraz z nim Powstanie Styczniowe. W 

czasie jego trwania, mieszkańcy naszej parafii, zachowali 

się zgodnie z nakazem odczytanej dziś Ewangelii. Opieko-

wali się rannymi i chorymi obrońcami Ojczyzny, udzielali 

im schronienia i pomocy, karmili ich, choć ceną za te 

uczynki miłosierdzia była nawet kara śmierci. Wielu z wa-

szych przodków zgłosiło się do ochotniczych oddziałów i 

przelało krew za Polskę. Sześć lat później, dokonał się ko-

lejny Piłatowy sąd. Karą za wiarę w Boga, honor i odwagę, 

karą za poczucie polskości, było pozbawienie Daleszyc 

praw miejskich.                                                                    

Nadszedł jednak czas wolności. Dla większości państw 

Europy trwał on tylko 21 lat, dla Rzeczpospolitej jeszcze 

krócej, bo utonęła we krwi zmagań    z Bolszewikami. Pola-

cy znów wyruszyli na wojnę, by bronić naszych rodaków 

żyjących na ziemiach wschodnich, tych którzy wierzyli w 

Boga, których serce było polskie i tylko dla tego kraju biło. 

Można zatem powiedzieć, że to czas tak krótki i kruchy, że 

ta nasza wolność wydawała się tylko marzeniem, wspania-

łym, lecz krótkim snem, który został brutalnie przerwany w 

1939 roku. Daty, takie jak: 1 i 17 września, to kolejne sądy 

nad Polską, podczas których ciemiężcy zadecydowali o 

zniszczeniu naszego narodu. My Polacy, jesteśmy                  

w całym świecie szanowani i cenieni, za to, że potrafimy 

pomagać innym, ubolewać, a nawet płakać nad losem in-

nych ludów i narodów. A jednak musimy powiedzieć, że II 

Wojna Światowa była ludobójstwem polskiego narodu, że 

agresorzy wydali jasne rozkazy, które miały na celu unice-

stwić nasz naród. Tym razem rozbioru Polski dokonała  III 

Rzesza, Związek Radziecki oraz nowa, powołana do życia 

faszystowska Słowacja, o czym tak często zapominamy. 

Świadectwem bohaterskiej walki Polaków stały się cmenta-

rze na Zachodzie, wśród nich ten w Dachau, ale też ogrom-

ne cmentarzyska polskie na Wschodzie, żeby wymienić 

tylko; Katyń, Charków, Miednoje, które do dzisiaj są świa-

dectwem zagłady dokonanej na polskim narodzie. To na tej 

ziemi za wiarę, patriotyzm i poświęcenie, karano strzałem 

w tył głowy pośród szumiących drzew i okolicznych lasów. 

Również nasze lasy, te otaczające Daleszyce są świadkami 

historii, bo właśnie one stały się domem dla dzielnych Pola-

ków walczących o niepodległość Polski i ratujących życie 

ludności żydowskiej. Wielu z nich to dla nas bohaterowie 

anonimowi, zupełnie tak samo jak ci, którzy po 1945 roku, 

w Polsce Ludowej byli mordowani z może jeszcze większą 

nienawiścią i bezwzględnością, a przecież dzięki ofierze ich 

życia, dziś możemy gromadzić się w tym kościele i prosić 

dla nich o dar życia wiecznego.   Współczesne lata przyno-

szą bolesne dni i trudne chwile, kiedy na wielu apelach i 

akademiach w niepodległej Ojczyźnie, zapominamy, a ra-

czej z różnych powodów nie chcemy pamiętać o bohater-

stwie żołnierzy wyklętych, do końca wierzących w praw-

dziwie wolną Polskę. Również wiele negatywnych komen-

tarzy oraz felietonów pojawiło się w prasie i telewizji, pod-

czas uroczystości pogrzebowych oraz należnego hołdu zło-

żonego „Ince”.     Skąd wzięły się wszystkie te słowa? 



Może dlatego, że dzisiaj wielu Polaków egoistycznie myśli 

tylko o sobie, swojej rodzinie, pieniądzach i karierze, przeno-

sząc dobro ojczyzny na drugi, czy trzeci plan swojego życia, 

sprawiając, że Polska jest tylko tłem dla ich działań, a oni 

sami wolą słuchać opinii i prądów, które przychodzą z poza 

granic naszej Ojczyzny. A zatem „Inka”, tyle lat po swojej 

śmierci dalej im „przeszkadza”, bo ta młoda dziewczyna, 

właściwie 17-letnie dziecko, jest dla nich oczywistym zna-

kiem sprzeciwu, ponieważ ona pokazała jak modlić się do 

Boga, umiłować Ojczyznę, pozostać wierną swojej służbie, 

słowom złożonej przysięgi i przyjaciołom. 

 Na zakończenie tego kazania jeszcze jedna, mała re-

fleksja. Często w Kielcach, czy innych miejscach słyszymy 

pogardliwe żarty, ataki słowne, takie jak pytania: „Daleszyce 

to miasto?” „Ta osada obok Kielc, ma prawa miejskie?”. Nie 

przyjmujcie tych słów do Waszych serc. Dziś wszyscy w tym 

mieście możemy podnieść głowę i być dumni, bo Daleszyce 

nie są miastem przez liczbę swoich mieszkańców, ale przez 

wielkość naszych przodków, ich wolę walki o niepodległą 

Polskę. Ich krew i oddanie, sprawiły, że Daleszyce są mia-

stem niezwyciężonym, pozostającym na służbie Bogu i Oj-

czyźnie. Dzisiaj mocniej niż kiedykolwiek prośmy dobrego 

Boga, aby nauczył nas miłości do polskiej ziemi, ale też wła-

ściwego przeżywania daru wolności. Prośmy, aby nauczył 

nas, wychować wasze dzieci i wnuki, na ludzi, dla których 

Ojczyzna zawsze będzie ważna, którą będą budować przez 

swoje dobro, umiejętności  i uczciwość. 

              Ks. D. TERCZYŃSKI 

 

WALCZYŁY  O  NIEPODLGŁĄ 

                                                   Była żołnierzem Armii 
Krajowej, pełniła funkcję 
szefa wywiadu wojskowe-
go AK .                           
Bardzo zaangażowana  w 
walkę o narodowe wyzwo-
lenie. W czasie okupacji 
prowadziła tajne naucza-
nie na szczeblu szkoły 
średniej. Z narażeniem 
życia przekazywała mel-
dunki i prowadziła nasłuch 
radiowy.  

Maria Cedro- Fabiańska – żołnierz AK                                    
PS. „SKIBA” 
Pracę konspiracyjną 
rozpoczęła już w listo-
padzie 1939 roku, ra-
zem z Marią Michal-
czyk, Marią Nachowską 
i Stanisławem Popielem 
– sekretarzem gminy 
Daleszyce, była pra-
cownicą urzędu gminy. 

Obowiązkiem młodych panien, które otrzymały od par-
tyzantów wspólny pseudonim    „TRZY  MARYSIE”  
była obserwacja oddziałów niemieckich, werbowanie 
ludzi do współpracy, powielanie i kolportaż gazetek, 
przenoszenie meldunków, nasłuch radiowy.  

Maria Nachowska – trzecia 
„MARYSIA” z oddziału 
wywiadowczego. W czasie 
wojny pracowała na po-
czcie , która mieściła się w 
domu ludowym – doskona-
łym punkcie do obserwacji 
ruchu oddziałów niemiec-
kich. Przechwytywała roz-

mowy telefoniczne Niemców, dzięki czemu udało się w 
porę ostrzec i uratować życie wielu ludziom.                                                                                       

           

 


