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Kolejny, ostatni już z 5 ołtarzy, lśni od złoceń. Wszystkie ołtarze zostały 
odnowione i kolejnymi pracami renowacyjnymi  zostały objęte feretrony.    
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KONKURSOWE  SZOPKI  BOŻONARODZENIOWE 

Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli pt. 
"Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” Celem konkursu było upowszechnia-
nie i kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem oraz wspól-
ne, rodzinne spędzanie czasu. Szopki zostały wykonane bardzo starannie roz-
maitymi technikami oraz z wykorzystaniem wielu różnorodnych materiałów.                                       
Jury przyznało  wszystkim równorzędne miejsca. 
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Młodzi parafianie z dumą prezentowali swoje prace  
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ORSZAK  TRZECH  KRÓLI   6 stycznia 

W oczekiwaniu na powitanie KRÓLÓW... 
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Ks. Marcin Rej  rozmawiający z Pawłem Szostakiem 
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 Przybyli…..w  postacie królów wcielili się: Michał Zwierzyński, Satro,  
Maciejewski Piotr 
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„ KORONOWANY”  Ks. Romuald  Wróbel 
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GOSPODARZ  PARAFII—Ks. Tadeusz Cudzik kontroluje  sytuację….. 
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    Królowie i uczestnicy  orszaku dotarli do świątyni i złożyli dary                
    NOWONARODZONEMU  
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JASEŁKA   
Aby podkreślić wyjątkowy charakter  świąt, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Daleszycach 12 stycznia wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe. W specjal-
nie przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii, mali aktorzy przed-
stawili sceny narodzin Chrystusa. Jasełka miały charakter tradycyjny.  
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Wkrótce rozpoczną  się prace  związane z ogrzewaniem naszej świąty-
ni. Za budynkiem plebanii zainstalowano już panele fotowoltaiczne. 
Do uroczystości  800—lecia coraz bliżej i wszystkie prace w kościele 
muszą być ukończone. 

 

 

 

Parafia wzbogaciła się o grunt przeznaczony na powiększenie cmenta-
rza. Ten „palący problem” został częściowo  już rozwiązany, bowiem 
teren jest już ogrodzony, wykarczowano zarośla… Trzeba założyć bra-
my i urządzić teren cmentarza.  Cmentarz parafialny jest istotny dla 
społeczeństwa, nie ma cmentarza komunalnego więc jest to jedyne 
miejsce pochówku dla wszystkich parafian (niezależnie od wyznania ) 
z parafii Daleszyce i Niestachów. 
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Odszedł Ksiądz Prałat Henryk Węgrzyn 

 

3 lutego 2020 r. przeżywszy 83 lata, w tym 57 lat w kapłaństwie, zmarł były, 
wieloletni proboszcz parafii pw. Świętej Rozalii w Skorzeszycach oraz były 
Dziekan Dekanatu Daleszyce Ksiądz Prałat Henryk Węgrzyn. 

 Msza św. żałobna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka 
została odprawiona o godz. 10.00 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Kiel-
cach. Następnie Ciało zmarłego Kapłana przewieziono do kościoła w Skorze-
szycach, gdzie o godz. 13.00 rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa pod prze-
wodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. 
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Zmarłemu kapłanowi towarzyszyli księża z diecezji kieleckiej 
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Biskup Marian Florczyk  celebruje żałobną Mszę św.  

  Ostatnie słowa w kościele, który  ks. Węgrzyn budował i wiele 
lat był proboszczem parafii Skorzeszyce  wygłosił wieloletni  przyjaciel -  
ks. Franciszek Berak 
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                                   Biskup Jan  Piotrowski 
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Niekończący się tłum żałobników  tworzących kondukt pogrzebowy  
zmierza na cmentarz parafialny w Skorzeszycach 
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Biskup  Andrzej Kaleta i dyrektor Domu Księży Emerytów -                                    
    Ks. Jacek Karliński 
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                                   Mogiłę przykryły kwiaty 
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„Bo najważniejsze w życiu  to mieć cel” 

Ferie zimowe - wolne od zajęć szkolnych, to zaraz po wakacjach, najbar-
dziej wyczekiwany czas. To okazja do odpoczynku po ciężkiej pracy przez cały 
semestr oraz do nabrania nowej energii duchowej. Ferie zorganizowane w na-
szej parafii w 2020 r. przez ks. Konrada odbyły się pod hasłem przewodnim: Bo 
najważniejsze w życiu to mieć cel. Młodzież, która angażuje się w życie parafial-
ne, udała się do Zakopanego. Poprzez różne ćwiczeń duchowe odpowiadali so-
bie na pytanie: Dokąd zmierzam? Jaki są moje priorytety? Jaka misja przede 
mną stoi? Gdzie się podziały ideały, plany, zamiary, zamierzenia?   

Hasło wczaso-rekolekcji zostało podjęte przez młodzież naszej parafii 
również praktycznie, wśród rożnych zmagań i pokonywań własnych słabości 
(zdobycie Gęsiej Szyi (1489 m n.p.m), odnalezienie wyjścia z labiryntu śnieżne-
go i luster, utrzymanie równowagi w domu do góry nogami , spotkanie wyjątko-
wych osób w muzeach).  Mimo napiętego programu udało się też odpocząć 
zwiedzając góry podczas kuligu, iluminacje świetlne na Gubałówce, karmiąc 
101 gatunków papug w największej egzotycznej papugarni, czy w Aqua Parku.  

          Podsumowując: „Dziękujemy dziś Bogu za dar wspólnego spotkania, 
gdzie mogliśmy się oderwać od codzienności. Również za czas gdzie wśród za-
bawy, odpoczynku, rodzinnej atmosfery mogliśmy wyraźniej usłyszeć głos Bo-
ga.”                          

                                                        Ks. Konrad  Wójcik 
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Ministrancka Liga Piłkarska                                                                            
o puchar J.E. Ks. Bp Jana Piotrowskiego 

Nasza Liturgiczna Służba Ołtarza wystartowała w zawo-
dach piłki nożnej organizowanej przez Diecezję Kielecką. 
Właśnie zakończyły się fazy grupowe warto więc podzielić 
się wspaniałymi wynikami naszych Ministrantów.  

W Grupie Halowej Ligii Juniorów, w pierwszej kolejce zo-
stał rozegrany mecz przeciw ministrantom Parafii Kielce-

Dąbrowa, NMP Matki Kościoła. Niestety nasi ministranci po dramatycznej 
walce ulegli przeciwnikom 6:2 (3:1). Kolejny mecz juniorów odbył się w 3 
kolejce przeciw parafii Krajno, Chrystusa Króla.  Mecz ten dla każdego z ze-
społów jawił się jako szansa na poprawę swojej sytuacji w tabeli rozgrywek. 
Zmobilizowani nasi ministranci wygrali pewnie ze współzawodnikami 16:2 
(10:0).  

W Grupie Halowej Ligii Seniorów został rozegrany mecz z parafią Ło-
puszno. Nasi starsi ministranci doskonale kierowali akcją swoich rozgrywają-
cych i pokazali kilka efektownych akcji pod bramką. Nie bez znaczenia dla 
ostatecznego wyniku było także ich zaangażowanie na obronie własnej bram-
ki. No i ostatecznie, to właśnie nasza parafia wygrała z przeciwnikami 7:6 
(3:2).  

Warto także nadmienić, iż Juniorzy oraz Seniorzy miedzy czasie roze-
grali towarzyski mecz z parafią Słowik, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie 
nasza parafia mogła popisać się brawurowymi akcjami podbramkowymi i 
świetną koordynacją gry z całym zespołem poprzez co zręcznie pokonali kon-
kurentów: Juniorzy 6:2 (2:1); Seniorzy 6:3 (3:1) 
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Relacje z Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu –      
TAIZE 2020 

  

"Zawsze w drodze" oraz "nigdy niewykorzenieni" stały się mottem 
naszego udziału na Europejskim Spotkaniu Młodych we  Wrocławiu. To 
właśnie na nich opierały się dyskusje w małych grupach. Spotkaliśmy się z 
różnymi interpretacjami i każda z nich poszerzała nasze spojrzenie. 

Nasza przygoda rozpoczęła się 28 grudnia o 3:00 w nocy, gdy wyru-
szyliśmy do Wrocławia na Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. W dniu 
przyjazdu zostaliśmy zakwaterowani w Oławie u rodzin, które bardzo cie-
pło nas przyjęły. Każdy dzień był wypełniony konferencjami podczas któ-
rych poruszano tematy związane z duchowością, kościołem, społeczeń-
stwem, sztuką, wiarą. Mieliśmy także okazję rozmawiać oraz wymieniać się 
myślami dotyczącymi fragmentów Pisma Świętego w małych, wielonarodo-
wych grupach oraz uczestniczyliśmy w modlitwach kanonami. 31 grudnia 
odbyły się spotkania w grupach narodowych. Polska grupa była bardzo licz-
na i wypełniła Halę Stulecia po brzegi. W tym samym dniu o godz. 23:00 
żegnaliśmy rok 2019 modlitwą o pokój na świecie. Po modlitwie, fajerwerki 
oznajmiły nam nowy rok. Po północy każda z parafii zorganizowała dla 
uczestników spotkania nazwane Świętem Narodów, gdzie nacje pokazywały 
swoje tradycyjne śpiewy oraz tańce. W Nowy Rok sprawowane były uro-
czyste Msze Święte, a każda z rodzin, która gościła pielgrzymów przygoto-
wała uroczysty obiad. 

Myślę, że wielu z nas już w drodze powrotnej zatęskniło za niezwy-
kłą atmosferą we Wrocławiu i tymi wszystkimi pięknymi wydarzeniami, 
których byliśmy świadkami. 

Był  to czas bardzo wyjątkowy dla każdego z nas. Poznaliśmy wielu 
wspaniałych ludzi, ich zwyczaje oraz spojrzenia na różne sprawy. Przede 
wszystkim był to czas wyciszenia i skupienia się na Panu Bogu, modlitwie, 
oderwania się od takiej naszej zwykłej codzienności. 

Stwierdzam, że pomimo wielu początkowych obaw i wątpliwości, 
gdyż było to moje pierwsze spotkanie, nie żałuję tego, że tam byłam. W tej 
wszechobecnej ciszy znalazłam ukojenie. Była to również okazja do tego, 
by zastanowić się nad wieloma sprawami. Nie był to czas zmarnowany. Ko-
lejne spotkanie odbędzie się w Turynie. Nie umiem wybiegać tak bardzo w 
przyszłość, ale mam  nadzieję,  że spotkam się  znów z braćmi z TAIZE we 
Włoszech! 

Natka 
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                Z WIZYTĄ  W  TEATRZE 

      Kilkanaście osób z naszej parafii pojechało do teatru Wyższego Semina-
rium Duchownego na spektakl pt. „Rewizor” w reżyserii Ewy Lubacz. W 
Auli im. Bpa Czesława Kaczmarka kieleccy klerycy przedstawili insceniza-
cję komedii wg Mikołaja Gogola.  Faktycznie, śmiechu było tak dużo…, że aż do 
łez. Poszczególni klerycy znakomicie odtworzyli postacie i charaktery osób związanych 
ze środowiskiem urzędu, szkoły, szpitala, policji, poczty czy nawet karczmy. Sztuka ta 
była niezwykła. Z jednej strony, związana z miejscem i epoką Imperium Rosyjskim, z 
Petersburgiem u szczytu jego potęgi, przedstawia tamtejszą biurokrację,  
z drugiej strony jest ciągle na czasie i prezentuje zwierciadło ludzkiej natury związane  
z przywiązaniem się do stanowiska, tzw. krzesła. We współczesnej inscenizacji Ewy Lu-
bacz klasyczna sztuka ukazuje absurdy władzy i obnaża fikcję naszych społecznych i 
politycznych relacji. Pokazuje, że w gogolowskich bohaterach wciąż widzimy własny 
obraz i wciąż zmuszeni jesteśmy śmiać się z samych siebie, tak było w naszym kielec-
kim Seminarium. 
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ADORACJA „BYĆ BLIŻEJ CIEBIE” 

W sobotę (22 lutego) odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu na 
podstawie fragmentu Ewangelii Mk 5, 21-44, w której to kobieta cierpiąca 
na krwotok dotknęła się szaty Jezusa Chrystusa i została uzdrowiona. Ko-
bieta ta nosiła swoją chorobę 12 lat, licząc na własne siły chodziła do róż-
nych uzdrowicieli, tracąc przy tym majątek. Dopiero kiedy odnalazła 
Chrystusa, jej życie nabrało nowego sensu. Każdy z uczestników Adoracji 
odpowiadał w swoim sercu, jakie ma problemy, cierpienia, trudności, nie-
domagania, choroby, upadki, niepowodzenie, lęki, zranienia?  Ile czasu to 
w sobie nosi: rok, dwa, trzy … dwanaście, miesiąc, dzień?  Jednocześnie 
oddając to Zbawicielowi. Ponadto podobnie jak ewangeliczna chora do-
tknęła się płaszcza, tak też każdy modlący się mógł dojść do Jezusa Chry-
stusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i dotknąć się tkaniny, którą 
była owinięta monstrancja, powierzając całe swoje żyje. Modlitwa zakoń-
czyła się indywidualnym błogosławieństwem.   
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                                          Ks. Konrad  Wójcik 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2020                
      (fragment) 
 

 

 

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!”  
 

 

Drodzy bracia i siostry! 
Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu 
się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmier-
ci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona  niezwykle ważna w życiu 
chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy 
stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieu-
stannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem ducho-
wym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą. 
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16 lutego 2020 był z nami Ks. Piotr Furman – 
proboszcz parafii w Tulczynie na Ukrainie. 
Opowiadał o swej pracy, parafii oraz o remon-
cie kościoła. Pierwszy drewniany kościół w 
Tulczynie wzniesiono na początku XVIII w. 
Kościół murowany wzniesiony został w latach 
1784-1817 z fundacji Stanisława Szczęśnego 
hr. Potockiego i jego synów. Duszpasterstwo 
prowadzili początkowo dominikanie. W 1830 
r. z nakazu cara oddany został prawosławnym, 
co było karą dla rodu Potockich za udział w 
Powstaniu Listopadowym. Dominikanie mu-

sieli opuścić Imperium Rosyjskie, a pobudowany przez Potockich kościół 
nigdy już nie wrócił do katolików. Rolę kościoła dla tulczyńskich katolików 
pełniła w latach 1832-1917 kaplica cmentarna - obecnie kościół parafialny 
MB Różańcowej. Okres po rewolucji październikowej był dla katolików w 
Tulczynie czasem wielkiego terroru. Majątek kościoła przeszedł na wła-
sność państwa, a budynek przekazano na potrzeby Armii Czerwonej. Od ro-
ku 1930 służył jako więzienie, a w podziemiach dokonywano egzekucji. 
Kościół otwarto na krótko na początku II wojny światowej, gdy miasto zaję-
ły wojska rumuńskie. W 1944 ponownie zamknięty i zamieniony na szpital, 
po zakończeniu wojny znów na krótko otwarty i ostatecznie zamknięty z po-
lecenia władz w 1953 r. Służył jako sala sportowa, internat, spichlerz i sala 
bankietowa. Zniszczono wieżę i dzwonnicę, a wnętrze podzielono na dwa 
piętra. Budynek utracił sakralne przeznaczenie i wygląd. Posługa kapłańska 
dla tulczyńskich katolików była świadczona potajemnie, z narażeniem życia 
i wolności sprawujących ją księży. Sytuacja zmieniła się na lepsze w roku 
1991. Wierni odzyskali budynek kościoła i rozpoczęli skromne prace re-
montowe. Spełniliśmy prośbą o wsparcie finansowe na rzecz renowacji pa-
rafialnego kościoła p.w. Św. Stanisława, biskupa i męczennika (1805, 1872-

74), ponieważ należy on do zabytków architektury kresowej, Złożyliśmy 
ofiarę w wysokości 8065 zł, za którą ks. Piotr serdecznie podziękował. 

NASZA POMOC KOŚCIOŁOWI   W TULCZYNIE NA UKRAINIE 
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WIELKOPOSTNE CZUWANIEPRZED REKOLEKCJA-
MI Z CHÓREM URATOWANI  PRZY NAJŚWIĘTSZYM 
SAKRAMENCIE                                            07.03.2020 r 
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W kaplicach umieszczone są skrzynki, do których można wrzucać prośby do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy  i Św. Michała Archanioła.  

 

.Rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy 8 marca, prowadzi O. Romuald Go-
ściewski, karmelita bosy z Piotrkowic.  

 

.Przyjmujemy zapisy na wyjazd na Beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w dniu 7 czerwca. 

 

 

Droga krzyżowa w Wielki Piątek odprawiana na pamiątkę dnia, w którym 
Jezus został ukrzyżowany będzie w tym roku wiodła ze Słopca.     
 

 

    REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 

     8 marca 2020 

REKOLEKCJONISTA : 

o. Romuald Gościewski z Piotrkowic misjonarz, duszpasterz i katecheta. 

Migawka z  klasztornego życia : „Dzień Ojców Karmelitów z Piotrkowic 
rozpoczyna się o godz. 5.40 dwugodzinną modlitwą. Po wspólnie sprawowa-
nej Eucharystii ojcowie rozchodzą się do swoich obowiązków: pisania kon-
ferencji, wyjazdów na rekolekcje, posługi sakramentalnej w parafii i u Sióstr 
Karmelitanek w Kielcach, katechezy, pracy w kancelarii, zakupów, sprząta-
nia. W ciągu dnia spotykają się na wspólnych modlitwach, posiłkach oraz 
rekreacji. Po wieczornej komplecie około godz. 22.00 udają się na spoczy-
nek.   (NIEDZIELA  2003) 
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PLAN   REKOLEKCJI 

II Niedziela Wielkiego Postu, marzec O.8 

07.00 – Msza św. dla wszystkich 

08.30 – Msza św. dla dzieci 
10.00 – Msza św. dla młodzieży 

12.00 – Msza św. dla dorosłych – suma 

17.00 – różaniec 

17.30 – Gorzkie Żale 

18.00 – Msza św. dla dorosłych 

 

Poniedziałek 

 

07.00 – Msza św. dla wszystkich 

09.15 – Msza św. w Domu Seniora 

12.00 – Msza św. dla chorych /z namaszczeniem/ 
15.30 – Msza św. dla dzieci 
17.30 – różaniec 

18.00 – Msza św. dla młodzieży 

 

Wtorek 

 

07.00 – Msza św. dla wszystkich 

08.30 – Msza św. dla wszystkich 

10.00 – Msza św. dla wszystkich 

12.00 – Msza św. dla wszystkich 

15.30 – Msza św. dla dzieci 
17.30 – różaniec 

18.00 – Msza św. dla młodzieży 
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Środa – dzień spowiedzi 
 

07.00 - Msza św. 
08.30 – nabożeństwo pokutne 

10.00 – nabożeństwo pokutne 

12.00 – nabożeństwo pokutne 

15.30 – nabożeństwo pokutne 

17.00 – nabożeństwo pokutne 

17.30 – różaniec 

18.00 – Msza św. 
 

Czwartek – zakończenie rekolekcji 
 

07.00 – Msza św. dla wszystkich 

08.30 – Msza św. dla wszystkich 

10.00 – Msza św. dla wszystkich 

12.00 – Msza św. dla wszystkich 

15.30 – Msza św. dla dzieci 
17.30 – różaniec 

18.00 – Msza św. dla młodzieży. 
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To pierwsze imieniny  obchodzone przez  ks. Konrada  w naszej wspólnocie, 
w pierwszej parafii. Uroczyste składanie życzeń nastąpiło 23 lutego  w czasie 
niedzielnej Mszy Św. U stóp naszej Matki Bożej Daleszyckiej popłynęło tak 
wiele  ciepłych życzeń pod adresem Solenizanta—to dowód, że szybko zy-
skał Ksiądz sympatię wśród dzieci, młodzieży i dorosłych parafian.    

 

                              Przy ołtarzu zgromadziła się pokaźna grupa ministrantów,            
      którymi opiekuje się Ks. Konrad 

19 lutego 
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                  Były także życzenia od Ks. Marcina Reja 
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            W naszej parafii od wielu lat istnieje Apostolat 
MARGARETKA, którego istotą jest codzienna modlitwa 
za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Ma-
ryi Królowej Pokoju.  Ważne jest, aby wytrwale, codzien-
nie modlić się za wybranego kapłana za jego życie i po je-
go śmierci.  
           Uroczyście przekazano MARGARETKĘ wikariu-
szowi – ks. Konradowi  Wójcikowi, pierwszej parafii po 
wyświęceniach.  
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                     KORONAWIRUS !!! 
   

 

              Koronawirus z Wuhan, ( z Chin ), zwany roboczo 2019-nCoV, 
wzbudził  dużą panikę w wielu miejscach na całym świecie. 
Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 dociera  do kolejnych krajów. 
Do tej pory odnotowano przypadki zakażenia w 81 państwach świata. 
O pierwszym pacjencie z koronawirusem, który pojawił się w Polsce, po-
informował minister zdrowia Łukasz Szumowski. 4 marca 2020 
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Epidemia koronawirusa zmusiła Kościół do podjęcia daleko idących, bez-
precedensowych działań. Rzymski dziennik "Il Messaggero" podał, że te-
stom na chorobę poddany został papież Franciszek. Papież przez kilka dni 
ograniczał swoją publiczną aktywność z powodu - jak podawano oficjalnie 
- "lekkiej niedyspozycji". Sugerowano, że głowa Kościoła mogła zarazić 
się koronawirsuem z powodu licznych, bezpośrednich spotkań z wiernymi 
z całego świata. W ostatnią niedzielę podczas spotkania na Anioł Pański 
Franciszek mocno kaszlał. Z tego powodu lekarze mieli zbadać papieża na 
obecność koronawirusa, który spowodował ogromne zamieszanie we Wło-
szech. 

Innym skutkiem niedyspozycji papieża byłą jego rezygnacja z wyjazdu na 
rekolekcje wielkopostne dla niego i dla całej Kurii Rzymskiej. To sytuacja, 
która nie miała miejsca od ponad 70 lat. Franciszek nie zaprzestał pracy 
całkowicie i spotykał się z wiernymi w Domu Świętej Marty, ponieważ test 
wykluczył u niego obecność COVID-19. 

Ostrzejsze środki prewencyjne zastosowano wobec Benedykta XVI, mie-
szającego w Ogrodach Watykańskich. Jak informowały media odwiedziny 
u emerytowanego papieża zmniejszono do minimum. Zaostrzono także 
kontrole osób przybywających do Watykanu oraz dostęp do niektórych bu-
dynków, w tym klasztoru gdzie przebywa Benedykt XVI oraz Domu Świę-
tej Marty gdzie mieszka Franciszek. W Watykanie jest jednak również 
świadomość, że wirus może się rozprzestrzenić z powodu rzeszy pielgrzy-
mów przybywających do bazyliki Świętego Piotra, Muzeów Watykańskich 
i innych kościołów Rzymu. Z tego powodu w świątyniach należących do 
diecezji rzymskiej zalecono, aby udzielać wiernym komunię świętą do ręki, 
zrezygnować z uścisku ręki w czasie znaku pokoju podczas mszy oraz i 
opróżnić naczynia z wodą święconą. Podobne kroki podjęto na północy 
Włoch, gdzie szaleje epidemia koronawirusa. 

Epidemia ciągle rośnie 

Koronawirus zaatakował Polskę przed miesiącem. Na przykładzie tego, co 
działo się w państwach zachodniej Europy, wiadomo było, że nie uda się 
zahamować rozprzestrzeniania się zarazy w naszym kraju. Liczba zakażo-
nych rośnie, mówimy już o tysiącach przypadków. Coraz więcej ludzi w 
Polsce umiera na COVID-19. W nocy z piątku na sobotę potwierdzono 71 
zgon. W najbliższych dniach liczba ta z pewnością drastycznie wzrośnie. 
Szczytu epidemii należy się bowiem spodziewać za kilka dni. 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wlochy-setki-zachorowan-na-koronawirusa-polka-opowiada-o-sytuacji-w-mediolanie/55rmvrs
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wlochy-setki-zachorowan-na-koronawirusa-polka-opowiada-o-sytuacji-w-mediolanie/55rmvrs
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Ministerstwo Zdrowia spodziewając się wzrostu zgonów z powodu koronawi-
rusa, uregulowało zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych na COVID
-19. Zmienione rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szcząt-
kami ludzkimi opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw. Przepisy już zaczy-
nają obowiązywać: zarówno rodziny zmarłych, jak i pracowników domów po-
grzebowych.  

Nie myć zwłok! 

Jak podaje RMF24, w rozporządzeniu wskazano, że w przypadku zwłok osób 
zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 należy przeprowadzić 
dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o wirusobójczym spektrum działania. 
Zapisano też, że należy odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w 
razie zaistnienia takiej konieczności, trzeba zachować szczególne środki ostroż-
ności. Jednakże mycie zwłok może być niebezpieczne, a w jego trakcie może 
dojść do przypadkowego zakażenia pracowników domów pogrzebowych. Nie 
należy więc się narażać! 

Nie ubierać do trumny! 

Ministerstwo odradza ubierania zwłok do pochówku, a także okazywania 
zwłok nawet najbliższej rodzinie, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. 
Zwłoki powinny być umieszczone w specjalnym ochronnym i szczelnym wor-
ku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania 
zwłok do spopielenia pierwszy worek ze zwłokami trzeba umieścić jeszcze w 
drugim. Powierzchnia każdego worka powinna być spryskana płynem odkaża-
jącym. Zabezpieczone w taki sposób zwłoki mają być umieszczone w kapsule 
transportowej w przypadku przekazywania zwłok do krematorium albo 
w  szczelnie zamkniętej trumnie do pochówku w przypadku bezpośredniego 
pochowania na cmentarzu. 

Pracownicy zakładów pogrzebowych ze specjalnym zabezpieczeniem  

W przypadku zgonu w szpitalu zabezpieczenia zwłok poprzez umieszczenie ich 
w workach dokonują osoby zatrudnione przez szpital. W razie zgonu poza szpi-
talem mają to zrobić odpowiednio przeszkolone osoby pracujące w zakładach 
pogrzebowych. W rozporządzeniu zapisano, że osoby bezpośrednio zaangażo-
wane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do 
przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające 
bezpośredni kontakt ze zwłokami powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
Zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej ma obejmować m.in. kombi-
nezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę; jednorazową maskę za-
krywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, 
szczelnym worku maskę z filtrem, gogle lub przyłbicę ochronną oraz jednora-
zowe rękawice. 

 



71 

Na pogrzebie tylko najbliższa rodzina 

Biskupi zalecają, by uroczystości pogrzebowe ograniczyć do spotkania 
wiernych na cmentarzu. W ostatniej drodze zmarłemu może uczestniczyć 
nie więcej niż 5 osób, a msza może się obyć tego samego dnia lub w termi-
nie wyznaczonym przez rodzinę. W niektórych przypadkach biskupi zarzą-
dzili mszę bez udziału wiernych. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby 
odbywające kwarantannę, dlatego w wielu przypadkach na cmentarzu nie 
ma nawet najbliższej rodziny, bo po kontakcie z zakażonym zmarłym jest 
ona poddana obligatoryjnemu odosobnieniu.  

 

 

TAK  PANDEMIA  ZREORGANIZOWAŁA NASZE  ŻYCIE.  
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Komunia na rękę i nie korzystanie z wody święconej w kropielnicach – o 
zachowanie szczególnej ostrożności w związku z zagrożeniem wywoła-
nym przez koronawirusa apelował do wszystkich Kościołów arcybiskup 
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Czy 
zalecenia są stosowane w również w świętokrzyskich kościołach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez całowania stóp Chrystusa 

Ksiądz Mirosław Cisowski - rzecznik Kurii - odniósł się także do zbliżają-
cych się Świąt Wielkanocnych. - W Wielki Piątek, gdy odbywa się adoracja 
Krzyża, faktycznie jest taki zwyczaj w naszych kościołach, że całuje się kru-
cyfiks. Natomiast przepisy liturgiczne przewidują też inną formę oddania czci 
krzyżowi. Można przyklęknąć, pokłonić się. Myślę, że jeśli nadal będzie się 
utrzymywać zagrożenie, to będą na pewno wydane przez księdza biskupa 
konkretne zalecenia podsumowuje ksiądz Cisowski. 
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ZMARŁ NAJSTARSZY KAPŁAN  W  DIECEZJI 

    Ks. kan. Witold Stolarczyk, 99-letni kapłan odznaczony Meda-
lem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za pomoc niesioną Ży-
dom podczas II wojny światowej, zmarł 16 stycznia w 70. roku ka-
płaństwa. Przez wiele lat był proboszczem w sąsiedniej parafii Ci-
sów. Cieszył się dużym uznaniem wśród wiernych. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek 20 stycznia w 
Domu Księży Emerytów,  a następnie w Obiechowie,   Był probosz-
czem parafii przez 30 lat w Łanach Wielkich. Podczas II wojny 
światowej związany był z 74. pułkiem piechoty Legionów AK jako 
łącznik. Był najstarszym kapłanem diecezji kieleckiej. Jako emeryt 
chętnie pomagał w wielu parafiach. 

Nadal obowiązuje dyspensa Biskupa Kieleckiego  
      W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa 
w Polsce,  mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych                          
Biskup  udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy 
Świętej do dnia 29 marca br. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobec-
ność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocze-
śnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobi-
stej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła 
poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, te-
lewizji lub internetu. 

 

 

W związku z pandemią  w marcu nie zanotowano żadnego Chrztu św. 
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21marca-rozpoczęły się bardzo poważne prace w naszym 
kościele. Zaczęto montowanie ogrzewania ! Obszerna do-
kumentacja fotograficzna ! 
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23 marca 
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25 marca 
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1 kwietnia 

W ramach remontu przy kościele został wykonany przekop, 
między kościołem a plebanią. 
Będzie to tunel, który połączy te dwa budynki i doprowadzi 
zasilanie z paneli fotowoltaicznych usytuowanych za budyn-
kiem plebanii  
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PRZED  KORONACJĄ 

Aby uczcić  godność Maryi, ozdobimy królewskimi koronami wizerunek 
Matki Bożej otoczony wyjątkową czcią. Koronacja obrazu Najświętszej Ma-
ryi Panny jest w pierwszym rzędzie przejawem synowskiej wdzięczności i 
miłości ludu Bożego względem Maryi, która swą macierzyńską opieką ota-
cza ludy i narody. Jest również wezwaniem do wdzięczności za otrzymane 
za jej pośrednictwem łaski i dobrodziejstwa Boże, których tak wiele otrzy-
mują czciciele Maryi. Umieszczenie koron na wizerunku przedstawiającym 
Matkę Najświętszą z Dzieciątkiem Jezus na ręku oznacza nasze uwielbienie, 
cześć i hołd.                             

Oto projekt koron , które ozdobią wizerunek Matki 
Bożej Daleszyckiej  i Dzieciątka Jezus: 
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27 marca  
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ, KIERUJĄC SIĘ ZARZĄDZENIAMI 
WŁADZ PAŃSTWOWYCH, INFORMUJEMY: 
1. W MSZACH ŚWIĘTYCH (w dni powszednie i niedziele) prosimy, aby 
uczestniczyły tylko osoby zamawiające intencję (maksymalnie pięć 
osób),aby uniknąć selekcji wiernych mogących brać w niej udział. 
2. NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ w piątek i sobotę zostają 
odwołane. 
3. ZACHĘCAMY do uczestnictwa we Mszy świętej i nabożeństwach 
Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej za pomocą mediów (TV, radio, 
transmisje internetowe online). 
4. TRANSMISJA ONLINE MSZY ŚW. I GORZKICH ŻALI Z NASZE-
GO KOŚCIOŁA - parafiadaleszyce.pl 
Prosimy o udostępnianie niniejszych informacji za pośrednictwem Face-
booka oraz telefonicznie w gronie rodziny i znajomych. 
NINIEJSZE ZALECENIA OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA. 
Podpisano: Duszpasterze Parafii DALESZYCE 
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29 marca  
                                  INFORMACJA  DO  PARAFIAN 

Uruchomiliśmy dla Was kolejny kanał streaming-owy jest to platforma You-
Tube. Aby móc transmitować na żywo potrzebujemy waszej pomocy. W 
związku z ograniczeniami nałożonymi przez YouTuba, proszę Was o za sub-
skrybowanie kanału Parafii Daleszyce, abyśmy w Wielkim tygodniu mogli 
obejrzeć transmisje live z naszego kościoła na YT i FB. Potrzebujemy 1000 
subskrypcji aby transmisja live mogła być prowadzona z urządzeń mobil-
nych. Prosimy o za subskrybowanie kanału Youtube 
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Papież Franciszek udzielił w piątek szczególnego błogosławieństwa,  
jakim jest „Urbi et Orbi” - Miastu i Światu.                                                                        
Błogosławieństwo nastąpiło po modlitwie przed Najświętszym Sakra-
mentem. Biskup Rzymu będzie prosił Boga o pomoc dla ludzkości w 
czasie trwającej epidemii.  W piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowa-
dził  modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, przy pustym placu.   
Za pośrednictwem środków przekazu  wierni  słuchali Słowa Bożego, 
wznosili błagania, adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec  
Franciszek udzielił błogosławieństwa «Urbi et Orbi», do którego była 
dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego. 
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2.04  mija 15 lat od odejścia papieża Jana Pawła II. Co roku tego dnia cały 
świat jednoczy się we wspólnej modlitwie w jego intencji. - Tegoroczne ob-
chody będą wyjątkowe, bo i obecna sytuacja na świecie jest inna .                       
W tym roku XV rocznica śmierci św. Jana Pawła II jest też dniem modlitwy   
o ustanie pandemii.  
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   W naszym kościele odprawiona została wieczorna Msza Św.                                    
Łączono się w modlitwie z rzeszą wiernych, którzy ze względu pandemii nie 
mogli osobiście uczestniczyć w nabożeństwie, ale mogli modlić się za pośred-
nictwem internetu, gdzie transmitowano Mszę Św.  

Po nabożeństwie kapłani i grupa wiernych udała się przed tablicę upamiętnia-
jącą Św. Jana Pawła, odmówiono modlitwę, zapalono znicze. 
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WIELKOPOSTNY  AKCENT  W KOŚCIELE 
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4.04.     KAPLICA  CMENTARNA  PO  REMONCIE 
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5. 04    Większość parafian, z powodu ograniczeń sanitarnych nało-
żonych w związku z epidemią koronawirusa, nie może brać udziału w 
mszach świętych i nabożeństwach w kościołach. Mogliśmy  jednak w 
tym dniu w naszych domach włączyć się w modlitwę Kościoła na ca-
łym świecie, która rozpoczyna Wielki Tydzień. W Niedzielę Palmową 
nie było tradycyjnego poświęcenia palm,  
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Autor :   Grzegorz   Gregulski 
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                PROJEKT  FIGURY                                        
 Św. MICHAŁA  ARCHANIOŁA 

Autorka : Klaudia Matusiak z Dąbia k/ Łęczycy 
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„Na ścieżkę chwały wkroczysz za sprawą własnych czynów.”  
                                                                                                    Jastek Telica  

Należy podziwiać skrupulatność i pracowitość Proboszcza ks. Tadeusza Cu-
dzika w upiększanie naszej świątyni. Z ogromnym zaangażowaniem dąży do 
odnawiania elementów, aby im dawny wygląd i zachować dla potomnych. 
Przykładami mogą być odnowione ołtarze, chrzcielnica, żyrandole….                  
Obecnie w prezbiterium staną śliczne, odnowione figury św. Anny i św. Joa-
chima– rodziców Matki Bożej. Figury wyrzucone kiedyś do lamusa odnowio-
no i powrócą do kościoła. W Kościele, oboje -św. Joachim i św. Anna patro-
nują małżonkom, a ponadto należy pamiętać, iż są oni naszymi duchowymi 
dziadkami. Rodzina, która może być dla nas wzorem znajdzie godne miejsce 
w prezbiterium naszego kościoła. 

 

 

.  
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                    9. 04. 2020     LITURGIA  WIELKIEGO  CZWARTKU 
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Wirtualna  Droga  Krzyżowa    10.04. 2020 

  W nietypowy sposób przeżywaliśmy  w Wielki Piątek  Drogę Krzyżową. Ks. 
Konrad Wójcik przeprowadził  ją za pośrednictwem Internetu, a rozpoczęła 
się od  SKAŁKI– wzgórza  na przedmieściu Daleszyc, gdzie od wielu lat usta-
wione są trzy krzyże. Trzy drewniane  krzyże miały chronić miasto przed tzw. 
morowym powietrzem. Środkowy najwyższy był najprawdopodobniej dwura-
mienny  tzw. karawana – nazwa pochodzi od Hiszpańskiego miasta Carravaca 
skąd od XVIII w rozprzestrzeniał się zwyczaj stawiania krzyży św Benedykta 
mających chronić miasta przed zarazą cholery. Można przypuszczać, że usta-
wiono je od wschodniej strony wjazdu do miasta, bowiem w latach 1831-1837 
prawdopodobnie cholerę przynieśli na rosyjscy żołnierze w czasie powstania 
listopadowego. Po drugiej stronie drogi umiejscowiono choleryczny cmentarz,  
Trzy krzyże na wzgórzu nawiązują do Golgoty.  Po latach drewniane krzyże 
były zniszczone, kilku parafian w czynie społecznym ustawiło nowe krzyże, 
tym razem metalowe. Daleszyce nawiedzały w przeszłości także inne epide-
mie W 1709 roku w Daleszycach panowała groźna dżuma, zwana także 
„morowym powietrzem”. W czasie epidemii zmarł wikariusz ks. Szymon 
Chamerski.                     
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LITURGIA   WIELKIEGO   PIĄTKU        10.04.2020 
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Organista— Sergiusz  Dediu  
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Święta Wielkanocne w bieżącym roku  wyglądały zupełnie inaczej 
niż w latach poprzednich. Wszystko przez epidemię koronawirusa i 
rządowe obostrzenia. Wielu Polaków, rezygnując ze spotkań rodzin-
nych, pozostało w domach. Większość wiernych  brało udział w na-
bożeństwach i mszach św. za pośrednictwem telewizji i internetu.                                                             
Zgonie z rozporządzeniem do 11 kwietnia br. w nabożeństwach i 
mszach świętych może brać udział maksymalnie pięciu wiernych. 
Od 12 kwietnia (niedziela wielkanocna) w kościołach będzie mogło 
modlić się nawet 50 osób. Mimo to zarówno rząd jak i władze ko-
ścielne zachęcają, by pozostać w domach, a w uroczystościach 
uczestniczyć duchowo za pośrednictwem mediów.  Tym samym nie 
było porannej procesji ani mszy rezurekcyjnej o 6.00 rano 
w niedzielę.  Nie było zwyczajowego poświęcenia pokarmów. Ka-
płani zachęcali, aby pobłogosławić je w rodzinach. Może to zrobić 
ojciec, matka lub inna wierząca osoba w rodzinie przed śniadaniem 
wielkanocnym. Odpowiedni obrzęd znajduje się m.in. na stronie in-
ternetowej,  można go znaleźć wpisując w ogólną wyszukiwarkę ha-
sło: „Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w                        
Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego” 

         Celebrację   Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego                            

określał  dekret  Biskupa Kieleckiego -  Jana Piotrowskiego 
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                                                 DEKRET 

                                             w sprawie celebracji 
WIELKIEGO TYGODNIA oraz TRIDUUM PASCHALNEGO                                    
     ( fragmenty) 
                     CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA 

NIEDZIELA PALMOWA 

Msze święte należy celebrować z zastosowaniem trzeciej formy: zwykłe 

wejście (bez jakiejkolwiek procesji). Można dokonać błogosławieństwa 
palm, nie należy używać pobłogosławionej wody. Po modlitwie błogosła-
wieństwa następuje akt pokuty. 
MSZA KRZYŻMA 

Msza Święta Krzyżma będzie celebrowana o godz. 10.00 bez odnowienia 
przyrzeczeń kapłańskich. Oleje będą do odebrania po Świętach Wielka-
nocnych 

Do tego czasu należy korzystać z olejów pobłogosławionych przed ro-
kiem. 
Należy pamiętać, że w razie konieczności każdy kapłan może dokonać 

błogosławieństwa oleju do namaszczenia chorych jednorazowo w czasie 

celebracji tego sakramentu. 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

WIELKI CZWARTEK. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

1. Należy opuścić obrzęd obmycia nóg 

2. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej nie przenosi się Najświęt-
szego 

Sakramentu, pozostaje On w głównym tabernakulum. Nie oznacza to 
jednak rezygnacji z przygotowania tzw. ciemnicy, której dekoracja bę-
dzie 

ukazywała wydarzenie pojmania i uwięzienia.  
3. Nie należy używać kadzidła. Po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz.  
4. Celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy należy pod-
trzymać zwyczaj wielkoczwartkowej adoracji. 
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WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 

1. Do Modlitwy Powszechnej w czasie Liturgii należy dodać wezwania  
odnoszące się do sytuacji pandemii  
2. Część druga: Adoracja Krzyża. Nie należy wnosić krzyża w procesji, 
ale umieścić go w prezbiterium przed rozpoczęciem liturgii. Nie ma ucało-
wania krzyża zarówno przez celebransa, jak i pozostałych uczestników 
liturgii. Po odsłonięcie krzyża i zakończeniu śpiewu przewidzianego na 
ten moment, kapłan ukazuje wszystkim krzyż do adoracji. Wszyscy pozo-
stają w postawie klęczącej zachowując milczenie. 
3. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez głęboki skłon lub przyklęknię-
cie.                                                                                                                                    
4. Nie należy pozostawiać krzyża w miejscu dostępnym on do ucałowania. 
5. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy 
należy podtrzymać zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu przy 
Grobie Pańskim. 
WIELKA SOBOTA 

Nie należy organizować błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny 

w parafiach – zarówno w świątyniach, jak i w miejscach poza nimi. Ob-
rzęd błogosławieństwa pokarmów przed niedzielnym posiłkiem jest do-
stępny na stronie internetowej Diecezji Kieleckiej, należy umieścić go 
również na stronach parafialnych. 
WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC 

Pomimo sprawowania liturgii Wigilii Paschalnej bez obecności licznych 
wiernych należy zachować przepisy dotyczące pory celebracji.  
1. Liturgia światła 

Należy pominąć rozpalanie ognia i procesję do ołtarza. Świątynia pozosta-
je zatem oświetlona. Paschał umieszczamy przed rozpoczęciem liturgii w 
prezbiterium  
2. Procesja rezurekcyjna 

W miejsce procesji rezurekcyjnej na zakończenie liturgii należy udzielić 

błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed drzwiami kościoła, 
                                                              † Jan Piotrowski 
                                                            BISKUP KIELECKI 
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                    INTERNET NASZYM                                                      
  ŁĄCZNIKIEM Z KOŚCIOŁEM  
 

Dzięki zaangażowaniu kapłanów:  ks. Marcina Reja i ks. Konrada 
Wojcika  oraz  Tomasza Kłosowicza -  głównego operatora kamery– 
mieliśmy  możliwość oglądania Mszy Św. rejestrowanej i przekazy-
wanie transmisji „ na żywo” przez Internet. Wystarczy znaleźć stronę 
Parafii Św. Michała w Daleszycach na FACEBOKU. Drugą możli-
wością jest  oglądanie nabożeństwa  dzięki zainstalowanymi na stałe 
kamer  przekazujących transmisję na stronę internetową parafii. 

To jedyna możliwość duchowego przeżywania nabożeństwa w tych 
trudnych sparaliżowanych pandemią czasach. Zainteresowanie 
transmisjami było bardzo duże, korzystali z tej okazji parafianie, a 
także ci, którzy mieszkają poza parafią, nawet poza Ojczyzną.                         
 Bóg zapłać wszystkim, którzy nam to umożliwiają.  
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W wieku 84 lat zmarł ksiądz Czesław Wala, twórca sanktua-
rium w Kałkowie. Ksiądz Czesław Wala stworzył od pod-
staw parafię i Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Zie-
mi Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie, gmina Pawłów w 
powiecie starachowickim. Najbardziej charakterystycznym 
dziełem Kałkowa jest Golgota Martyrologii Narodu Polskie-
go. Po niej rozpoznaje się Kałków na całym świecie. Co ro-
ku przyjeżdża to około 200 tysięcy pielgrzymów.  

       Kałków jest znany także naszym parafianom, którzy     
 pielgrzymowali do Sanktuarium i spotykali się                         
 z Ks. Czesławem Walą 
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 18 maja 

W poniedziałek 18 maja obchodziliśmy  stulecie urodzin pa-
pieża Jana Pawła II. W specjalnej Mszy świętej uczestnicy mo-
gli wysłuchać fragmentów homilii wygłoszonych przed laty 
przez Św. Jana Pawła II, obejrzeć wystawę fotografii z piel-
grzymki Papieża do Ojczyzny i spotkania w Masłowie.                            
Czuwanie modlitewne uświetniły relikwie Świętego, które 
dzięki staraniom Proboszcza- Ks. Tadeusza Cudzika  trafiły do 
daleszyckiej świątyni.  

Te wzniosłe przeżycia zapewnił wiernym główny organizator 
Ks. Marcin Rej. 
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W niedzielę 7 czerwca, w Uroczystość Najświętszej Trójcy Ks. Dawid Dzien-
niak z Nakła dekanatu Lelów odprawił   w naszym kościele o godz. 10.00 
Mszę św. Prymicyjną. Oto kilka fotografii z tej uroczystości: 
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Ks. Dawid Dzienniak pochodzi z parafii,                              
której proboszczem był kiedyś ks. Tadeusz Cudzik. 

Mszę św. prymicyjną w swojej parafii odprawi                  
   15 sierpnia. 
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PODWÓJNY  JUBILEUSZ  
11 czerwca w daleszyckim kościele odprawiono Mszę św. w podwójnej in-
tencji: 55– lecia kapłaństwa i 80– lecia urodzin. Jubilatem był prałat ks. 
Franciszek Berak, który połowę swojej posługi kapłańskiej sprawował w 
Daleszycach. Na tę szczególną chwilę wybrał parafię, w której odchodząc 
na zasłużoną emeryturę, pozostawił  wielu wiernych oddanych przez Boga 
Jego opiece. Trudno byłoby zliczyć ilu ludzi kapłan spotkał tu na daleszyc-
kiej drodze, ile dzieci ochrzcił, ilu sakramentów małżeństwa udzielił, ilu 
wiernym towarzyszył w ostatnich chwilach ziemskiego życia.                      

    Mszę św. celebrował  prałat ks. Franciszek Berak  w koncelebrze z 
ks. Tadeuszem Cudzikiem - obecnym proboszczem parafii  i księżmi 
emerytami : ks. Andrzejem Peroniem i ks. Romualdem  Wróblem 
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              Homilia  ks. Beraka  głoszona  przy ołtarzu w czasie procesji  
     Bożego Ciała 
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   30. 05. 2020   CZUWANIE W WIGILIĘ  ZESŁANIA  DUCHA  Ś W. 
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Święto Bożego Ciała           11 czerwca 2020 

To święto naszej wspólnoty, było publiczną manifestacją  przekonań reli-
gijnych. Mimo ograniczeń  związanych z pandemią udział  wiernych w 
nabożeństwie był liczny. Wyznaliśmy tego dnia, że Chrystus jest naszym 
Panem. Uścielajcie Mu kwiatami drogi, Którędy Pańskie iść będą nogi! 
Okrzyknijcie to na wszystkie strony, "W środku nas idzie Błogosławiony… 
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Ks. Andrzej Peroń  
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Przy pierwszym ołtarzu ks. Franciszek Berak 
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U stóp ołtarza organista Sergiusz Dediu  i Jerzy Kosmala 
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                  Ks. Romuald  Wróbel 
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          Ks. Marcin  Rej 
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 Homilię  głosi  ks. Franciszek Berak 
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18 czerwca      OKTAWA  BOŻEGO  CIAŁA 

Ostatniego dnia oktawy, w czwartek, po Mszy św. wokół Kościoła 
odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem. Osiem dni okta-
wy Bożego Ciała jest uważane za czas szczególnej łaski. Kapłan 
święcił wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczni-
czych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają 
dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. 
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W zastępstwie  organisty 
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Ks. Konrad Wójcik  święci  wianki 
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Mamy 10 nowych Ministrantów! 
W Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa (19.06), na Mszy Świętej 
popołudniowej w poczet Liturgicznej Służby Ołtarza zostało włączonych Dziesięciu 
kandydatów: 

Łukasz Gola ,Leon Stępień ,Kacper Kulpa , Igor Michalski ,Kamil Łukaw-
ski ,Michał Mróz ,Miłosz Jeziorski Jakub Kulpa, Karol Gola, Szymon Zwie-
rzyński . 

Obrzęd Błogosławieństwa Nowych Ministrantów odbył się tuż po odczytaniu 
Ewangelii. Na początku, całej wspólnocie parafialnej zostali zeprezentowania i 
przedstawienie kandydaci, którzy pragnęli dołączyć do grona ministrantów. 10 
Kandydatów złożyło również przyrzeczenia:                  Ja, dziękując Chrystusowi 
Panu za łaskę powołania ministranckiego przyrzekam święte czynności ministranta 
wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty pa-
rafialnej. Święty Dominik Savio, módl się za nami.  Święty Michale Archaniele, 
módl się za nami. Matko Boża Daleszycka, módl się za nami. Amen. 

Rodzice naszych ministrantów pomogli ubrać się im w nowy strój liturgiczny, który 
jest widzialnym znakiem, że zostali dopuszczeni do służby ministranta, po czym 
Ksiądz Proboszcz pobłogosławił nowym ministrantom na dalszy czas posługi przy 
ołtarzu Pańskim. 

Podczas Mszy Świętej zostały wręczone także puchary z rąk Księdza Proboszcza, 
ponieważ Ministranci, Lektorzy i Ceremoniarzy wystartowali w Mistrzostwach Li-
turgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej w dwóch grupach wiekowych. Zarówno 
Juniorzy jak i Seniorzy wyszli z grupy fazowych na pierwszym miejscu. Niestety z 
powodu Pandemii, mistrzostwa w tym roku nie odbędą się, jednak za sportową ry-
walizację, walkę fair play i ogromne wyniki naszych ministrantów należało uhono-
rować pucharami.  

                                                                                                       Ks. Konrad  Wójcik 
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             22 czerwca 2015 roku biskup kielecki Jan Piotrowski, jako or-
dynariusz diecezji, dokonał swoich pierwszych nominacji proboszczów: 
odchodzącego na emeryturę dotychczasowego proboszcza parafii Dale-
szyce ks. Franciszka Beraka  zastąpił ks. Tadeusz Cudzik- urodzony w 
1952 r. w Piotrkowicach  k. Chmielnika, wyświęcony w 1977.                         
Do Daleszyc przeniesiony z Sieciechowic. 
Nasze losy, życie są ściśle powiązane, choć czasem wydaje się, że jeste-
śmy dla siebie bardzo obcy. Moją obecność wśród Was wyznaczają jakieś 
ramy pracy duszpasterskiej, natomiast dla mnie ważne są Wasze sposoby 
życia, wartościowania, religijności, bo stanowią jakiś punkt konfrontacji 
moich doświadczeń i przemyśleń…. Każda parafia stanowi własność 
Chrystusa i tylko On może decydować o wielu sprawach.                                
Każdy ochrzczony jest Jego własnością. Chrystus wyznacza drogi i cele 
naszej pracy. Każdy ksiądz jest tylko narzędziem w jego rękach. Chciał-
bym nigdy tego nie zapominać i to wystarczy, by parafia dobrze funkcjo-
nowała. 

                                             „ SŁOWO  PROBOSZCZA – ZWIASTUN” 

Co udało się dokonać Proboszczowi przez pięć lat? Dzięki zaangażowa-
niu Księdza i wsparciu finansowemu parafian udało się zrobić wiele. 
Przytoczymy niektóre przykłady, o jakich pamiętamy: 

 

 

l Od października 2015 r.  w domu seniora Zielone Niwy, w każdy po-
niedziałek odprawiana jest Msza Święta dla pensjonariuszy.                                                                   
l Zostały zamontowane ekrany projekcyjne w nawie głównej i nawach 
bocznych kościoła.   
l  W zakrystii i salce przykościelnej zostały zainstalowane promienniki 
ciepła.                                       
 l Sukcesywnie wymieniane są żarówki w żyrandolach na nowoczesne, 
energooszczędne żarówki   

PIĘĆ LAT  TEMU ….  
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l Odnowiono chrzcielnicę..                                                                                                                                                                                
l  Uruchomiona jest nowa strona internetowa parafii.  
l  Wydano folder o daleszyckim kościele, zawiera  najważniejsze treści, 
spełnia funkcję informacyjną dla osób odwiedzających świątynię. 
  l Ukazuje się parafialna  gazetka – ZWIASTUN. Miesięcznik redagowa-
ny jest charytatywnie, drukowany na kserokopiarce zakupionej przez ks. 
Proboszcza. 
   
l Przeprowadzono  remont kaplicy cmentarnej.                                                                                   
l Proboszcz zabiega o sprowadzanie relikwii Świętych, to podnosi rangę 
świątyni.   
  l W prezbiterium zawieszono drugą gablotę, wyeksponowano w niej vo-
ta .                                                                                                                   

l Zainstalowano alarm, kamery umożliwiające podgląd ołtarza,       
   l Przeprowadzono renowację monstrancji, kielichów, puszek.                                                                     
l Zainstalowano wentylację  w kościele.         
  l Ustawiono dwa zamknięte konfesjonały.   
l Został odnowiony żyrandol, który niegdyś wisiał w kościele. 
l Wymieniono okna w całej świątyni. 
l Dzięki staraniom ks. Cudzika zostały zakupione 2 figury Matki Bożej 
Fatimskiej : duża i mała.  
l   Dzięki podjętym przez Proboszcza Ks. T. Cudzika staraniom zamonto-
wano w naszej świątyni tablicę upamiętniającą Ks. Zdzisława Bartosza.                                                                                                                             
l Przeprowadzono renowację pięciu ołtarzy.                                                                                     
l Chrzcielnica została poddana renowacji.                                                                                      
l Ustawiono dwa nowe potężne krzyże misyjne: jeden na cmentarzu przy-
kościelnym, drugi na cmentarzu grzebalnym.                                                                                   
L Odnowiono wizerunek Boga Ojca umieszczonego na transepcie                                                                    
lZ inicjatywy Proboszcza naszą parafię nawiedziła Figura Św. Michała 
Archanioła z Gargano.                                                                                                       
L Przyłączono do cmentarza kupiony kawałek pola (ok. 300m2) i 62 ary, 
teren uporządkowani i ogrodzono.                                                                                             
L Poddano konserwacji feretrony, odnowiono lichtarz.                                                                           
L Zainstalowano panele fotowoltaiczne                                                                                          
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L Trwają intensywne prace przy ogrzewaniu kościoła i układaniu nowej 
posadzki.                                                                                                                        
l   Z inicjatywy Proboszcza powstała nowa tradycja: procesja z palmami 
do poświęcenia,  z Rynku do kościoła, Orszak Trzech Króli, Droga 
Krzyżowa prowadzona w każdym roku z innego sołectwa w parafii.                                                               
l Cenną inicjatywą są zaawansowane starania o koronację  cudownego 
obrazu Matki Bożej Daleszyckiej.                                                                                             
l Trwają prace w kierunku przygotowania obchodów 800-lecia parafii. 
Są wydane opracowania dotyczące historii parafii, po raz pierwszy wier-
ni mogli nabyć medalik z Matką Bożą Daleszycką i Św, Michałem—
patronem parafii.                                                                                                                            
l  Na filarach  prezbiterium umieszczono dwie piękne odnowione figury: 
Św. Anny i Św. Joachima. 
 

     Grupa parafian postanowiła, że te informacje powinny być zamiesz-
czone w gazetce parafialnej i tak się stało. 
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KLEPSYDRA  Z  NIESTACHOWA 

Ks. Meresiński pochodził z parafii Daleszyce, do której w tamtym 
okresie należał Niestachów.                                                      

Sakrament Chrztu św. otrzymał w Daleszycach, podobnie             
Sakrament Pierwszej Komunii św.  

Proboszczem w Daleszycach był wówczas ks. Rykowski. 
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Prace w kościele trwają! Ustawiono balustradę                    
oddzielającą prezbiterium, usunięto zniszczone tynki 

Rzeźbiarka rozpoczęła prace przy Figurze Św. Michała Archanioła i 
prosi o modlitwę w intencji prac związanych z rzeźbieniem. Figura bę-
dzie umieszczona na cmentarzu kościelnym i będzie wotum wdzięcz-
ności Św. Michałowi Archaniołowi za 800 lat opieki nad nasza parafią. 
Pomysłodawcy liczą na wsparcie finansowe ze strony ludzi noszących 
imię „Michał” ale także „Michalina” itp. Oczywiście, każdy może włą-
czyć się finansowo czy modlitewnie. Koszt wykonania Rzeźby został 
określony na 30 000,00. 
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PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA        18 lipca 2020 

       18 lipca młodzi parafianie przyjęli po raz pierwszy Komunię Św. Pandemia koronawirusa 
zreorganizowała tradycyjny przebieg uroczystości. Ze względów bezpieczeństwa podzielono 
dzieci na małe grupy. 

 O godzinie 10.00 odprawiona została Msza św. dla 17 uczniów ze Słopca, a o godz. 11.00  
Msza św. dla 25 uczniów z Daleszyc.                                                                                                                 
Kolejna 17-to osobowa grupa z Brzechowa przyjmie Komunię św. 8 sierpnia.                                             
Ostatnia grupa z Daleszyc musi poczekać do września 
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Nuncjusz Apostolski w Ghanie, ks. Henryk Jagodziński, przyjął w so-
botę, 18 lipca 2020 r. święcenia biskupie podczas Mszy św. w Bazylice 
Katedralnej w Kielcach. – 

Arcybiskup Henryk Jagodziński urodził się 1 stycznia 1969 r. w Mało-
goszczu. – Moje dzieciństwo związane było z kościołem. Tata pracował 
jako kościelny, a ja urodziłem się w tak zwanej organistówce. Zanim po-
szedłem do szkoły, zostałem ministrantem. Po liceum było to dla mnie 
czymś naturalnym, żeby wybrać drogę powołania kapłańskiego – mówił 
nuncjusz apostolski w Ghanie. 
Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, ale także 
przez pewien czas w Seminarium Polskim w Paryżu. Święcenia kapłań-
skie przyjął 3 czerwca 1995 r. 
Doświadczenie dyplomatyczne zbierał w nuncjaturze na Białorusi.  
Kolejną placówką była Chorwacja -  kraj, w którym szczególnym szacun-
kiem otacza się św. Jana Pawła II. Bałkańskie doświadczenie zdobywał 
także w Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze. 
Arcybiskup Henryk Jagodziński pracował też na Dalekim Wschodzie.                 
W Indiach  był radcą nuncjatury. 
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Kielce, dnia 20 lipca 2020 r. SŁOWO BISKUPA NA XXXIX KIE-
LECKĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ  

Drodzy Diecezjanie! Na początku sierpnia z diecezjalnego sanktua-
rium Matki Bożej, Uśmiechniętej Madonny w Wiślicy, ozdobionej 
koronami papieskimi, wyruszy kolejna Kielecka Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę. Jak ufam, dzięki mediom diecezjalnym ‒ Radiu eM, 
Niedzieli Kieleckiej oraz Internetowi ‒ dotarła już do Was wszystkich 
informacja, że w związku z pandemią koronawirusa pielgrzymka od-
będzie się w zmienionej formie. Idąc pod hasłem „Oto wielka tajem-
nica wiary” XXXIX Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 
utworzy nie znaną dotąd sztafetę modlitwy i świadectwa – z ducho-
wym wsparciem wiernych całej diecezji kieleckiej. Zgodnie z obo-
wiązującymi wymogami sanitarnymi, w tym roku wyruszy trzynaście 
grup, pielgrzymując na różnych etapach. W niczym jednak nie ucierpi 
formacja duchowa, na którą złożą się: modlitwa, konferencje, cele-
browana Eucharystia i głoszone Słowo Boże, które podczas całej 
pielgrzymki będzie głosił ks. Leszek Starczewski, proboszcz parafii 
w Złotnikach. Siostry i Bracia! Nowa, nieznana pandemia koronawi-
rusa, wygenerowała jakże inne niż dotąd warunki codziennego życia: 
małżeńskiego i rodzinnego, gospodarczego i społecznego oraz eduka-
cji szkolnej i uniwersyteckiej na wszystkich jej -2- poziomach. Zmie-
niła tak bardzo życie religijne całej wspólnoty Kościoła, a także nasze 
osobiste życie duchowe i jego ewangeliczne wymogi. Pamiętamy 
opustoszałe kościoły i kaplice, sprawowane Msze święte niedzielne i 
świąteczne przy niewielkim udziale wiernych, odwołane rekolekcje 
wielkopostne, smutne Triduum Sacrum i Niedzielę Wielkanocną, brak 
procesji rezurekcyjnych i oczekiwanego wielkosobotniego poświęce-
nia pokarmów. Lista braków jest znacznie dłuższa, bowiem skutki 
pandemii sięgają głęboko życia wewnętrznego człowieka ochrzczo-
nego, który łaską nawrócenia w sakramencie pokuty zwraca się ku 
Bogu, Ojcu Miłosierdzia! Jednocześnie zamarło życie eucharystycz-
ne, które z oczywistych powodów ‒ troski o bezpieczeństwo wier-
nych ‒ przeniosło się do środków społecznego przekazu: radia, tele-
wizji oraz Internetu. Pamiętajmy jednak, że świat działania Bożej mi-
łości nie jest światem wirtualnym. W nim bowiem nie odczuwa się 
Boskiego smaku Komunii świętej, łaski sakramentalnego pojednania 
z Bogiem i ludźmi oraz ciepła wspólnoty kościelnej.                                                                    
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Ta ostatnia jest szczególnym miejscem obecności Boga w Jezusie Chry-
stusie, który zapewnia nas, że gdzie dwaj, albo trzej zgromadzeni są w 
Jego imię, tam On jest zawsze obecny (por. Mt 18,20). Drodzy Pielgrzy-
mi! Kiedy wyruszymy na pielgrzymkowy szlak, pod opieką Maryi, Mat-
ki Kościoła i Łaskawej Pani Kieleckiej, poniesiemy tak wiele intencji 
osobistych, małżeńskich i rodzinnych. Tym razem nasze serca muszą 
być niezwykle ewangelicznie pojemne, aby wytrwale niosły intencje 
służby zdrowia, wszelkich służb walczących z pandemią koronawirusa 
oraz wszystkich chorych i tych, którzy z powodu choroby utracili swo-
ich bliskich. Jedną z głównych intencji, którą Wam polecam jako pasterz 
Kościoła kieleckiego, jest moja gorąca prośba o nasze eucharystyczne 
uzdrowienie, abyśmy powracali bezpiecznie do naszych świątyń i kaplic, 
ze świadomością, że Eucharystia jest sercem naszego chrześcijańskiego 
życia. Te wszystkie drogie nam intencje powierzamy także pielgrzymom 
VIII Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę, która 
odbędzie się 21 sierpnia br. -3- Moi Drodzy! Minione miesiące nie były 
jednak bezowocne, ponieważ dał znać o sobie duch samarytańskiej 
wrażliwości, który karmiony chrześcijańską miłością, wiele osób ‒ 
szczególnie wolontariuszy ‒ zaprowadził do potrzebujących wielorakiej 
pomocy, nie tylko materialnej, ale i duchowej, za co razem z Wami je-
stem im ogromnie wdzięczny. Was, drodzy Bracia Kapłani, proszę, aby-
ście wraz z wiernymi modlili się w kościołach o godz. 12.00, bowiem o 
tej właśnie godzinie na pielgrzymim szlaku będzie sprawowana Naj-
świętsza Ofiara Jezusa Chrystusa. Niechaj najbezpieczniejszą piel-
grzymką będzie Wasza pielgrzymka do kościoła parafialnego, gdzie Je-
zus Eucharystyczny wciąż na wszystkich czeka. Niech nad naszym piel-
grzymowaniem czuwa Maryja, Matka Bożego Syna i Jasnogórska Pani 
Zawierzenia, oraz Święci i Błogosławieni patronowie naszego diecezjal-
nego Kościoła.  

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa                                          
        Wasz Biskup † Jan Piotrowski  
 KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH dnia 20 lipca 2020 
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ŚWIĘCENIE  I BŁOGOSŁAWIENIE POJAZDÓW  
       W dniach 19-26 lipca 2020 r. był obchodzony 21. Ogól-
nopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. 
Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki 
transportu dla misjonarzy. 
W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona 
kierowców i podróżnych modliliśmy się za wszystkich użyt-
kowników drogi, o bezpieczne podróże dla wszystkich. 
Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców 
i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzial-
nie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany 
apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w za-
kupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za 
każdy przejechany kilometr na ten cel. 
Na przykościelnym parkingu pojazdy święcił Ks. Romuald 
Wróbel i Ks. Marcin Rej.  Kierowcy otrzymali breloczki do klu-
czyków  z figurą Sw. Krzysztofa. 
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6  sierpnia 
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NIECODZIENNE URODZINY 

 

Urodziny to wyjątkowy dzień w życiu każdego człowieka. 24 sierpnia 
był wyjątkowym dniem dla Pani Stanisławy Klimek -  naszej para-
fianki mieszkającej od urodzenia w Brzechowie. Pani Stanisława w 
tym dniu świętowała swoje  stuletnie urodziny!  Szanowna stulatka 
urodziła się  24 sierpnia 1920 roku, akt urodzenia sporządzał ks. Ry-
kowski, którego niewielu parafian pamięta. Pani Stanisława                     
wychowała sześcioro dzieci, doczekała się 29 wnucząt, 40 prawnu-
cząt  i 9 pra– prawnucząt !  

  

 

 

 

W tym roku pielgrzymka, ze względu na pandemię, przybrała formę sztafety. Codziennie 
kolejne grupy zmieniały się na pątniczym szlaku. Nasi parafianie wprawdzie mniej licznie, 
ale pielgrzymowali z Wiślicy do Częstochowy. 

 

 

Pandemia spowodowała, że tradycyjna pielgrzymka lubelska, która przez wiele lat podejmo-
wana była w parafii posiłkiem, która uczestniczyła w uroczystej Mszy Św. w naszym koście-
le, w bieżącym roku  była tylko uczestnikiem Mszy Świętej. 

 

 

Trwa konserwacja feretronów. Są w złym stanie i proces ich odnowienia znacznie się 
wydłuży. Panie konserwatorki stwierdziły, że są dość stare, wielokrotnie były malowane, 
a pod warstwami  farby ukryta jest piękna snycerka, czyli artystycznie rzeźbione elemen-
ty, które są charakterystyczne dla starej sztuki zdobniczej. Dzięki pracy konserwatorskiej 
zamalowane elementy zostaną odsłonięte. Jest to  czasochłonne i kosztowne, ale to pa-
miątka po naszych przodkach i warto o nią zadbać. 

 

 

Benedykt XVI będzie  najstarszym wiekiem spośród wszystkich papieży w historii. Były 
biskup Rzymu, który ma obecnie 93 lata i zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 2005-13, w 
środę 2 września skończy 34 108 dni życia, wyprzedzając Leona XIII . 
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                             WAKACJE  Z  BOGIEM 

 

                                    NAD MORZEM                                                                              
Tegoroczny wyjazd wakacyjny miał specyficzny przebieg ze względu na 
pandemię. Grupa młodzieży naszej parafii była niezbyt liczna. Spędzili-
śmy czas w urokliwym miejscu zwanym Jeziorna - osadzie położonej ob-
ok historycznej miejscowości Malbork. Te kilka dni tam spędzone spożyt-
kowaliśmy na zwiedzaniu wielu ciekawych miejsc. W pierwszej części 
naszego wyjazdu zwiedzaliśmy krzyżackie zamki w Malborku i Kwidzy-
niu. Gdańsk, który odwiedziliśmy w kolejnym dniu zachwycił nas pięk-
nem architektury zarówno kościołów i budynków starego miasta. Nie mo-
gliśmy zapomnieć również o miejscach pamięci tragicznych wydarzeń II 
wojny światowej: Westerplatte, Twierdza Wisłoujście. Czas naszego wy-
jazdu to nie tylko zwiedzanie. Znaleźliśmy również czas na odpoczynek. 
Polskie morze nad którym przebywaliśmy przywitało nas piękną aurą, 
która umilała nam spędzony tam czas. Ciekawym doświadczeniem było 
wspólne przyrządzanie posiłków (nikt się nie zatruł i wszyscy dobrze się 
mają). Wieczory to czas rozmów, spacerów oraz dawno już zapomnianych 
gier planszowych. Dzięki temu wyjazdowi utwierdziliśmy się, iż warto 
poznawać nasz kraj.  

                                                                                  Ks. Marcin Rej  
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                                                              W    GÓRACH 

     W dniach od 06. do 10. lipca 18-osobowa grupa młodzieży z naszej parafii 
wraz z czteroma opiekunami przebywała w Szklarskiej Porębie na wakacyjnym wypo-
czynku. Pan Bóg wysłuchał naszych modlitw o dobrą pogodę i obdarował nas słońcem 
oraz chłodniejszym wiaterkiem wtedy, kiedy były one nam potrzebne, więc codziennie 
wyruszaliśmy na całodniowe wyprawy. Udało się nam zobaczyć wodospady, skały 
Pielgrzymy, Krucze Skały i wiele podobnych obiektów. Sprawdziliśmy także czy w 
ruinach Zamku Chojnik nie ostał się żaden monarcha, lecz by tam dojść również musie-
liśmy wspiąć się na górę, noszącą taką samą nazwę jak zamek. Poczuliśmy  wiatr we 
włosach oraz otrzymaliśmy ogromną dawkę adrenaliny podczas zjazdu torem saneczko-
wym. Wymoczyliśmy się również nieźle podczas wizyty na basenie. Odwiedziliśmy 
Wrocław. Przybiliśmy piątki z tamtejszymi krasnalami oraz zawędrowaliśmy do zoo. 
Naszym głównym celem było zdobycie Śnieżki, liczącej sobie 1602 m.n.p.m. Byliśmy 
bardzo zdeterminowani i udało się – mimo mgły, przez którą na szczycie czuliśmy się 
jakbyśmy trafili między chmury, jesteśmy dumni, że wszyscy stanęli na górze.                                                 
Tak samo jak pogoda, humory także nam dopisywały. Już pierwszego dnia podczas 
podróży nie było osoby, która by siedziała i nie śpiewała, nie bawiła się z resztą.                               
Ten wyjazd jednak nie był taki zwyczajny. Musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo każ-
dego uczestnika, dlatego oprócz pomocy medycznej, codziennie dbaliśmy o dezynfek-
cję oraz o to, by każdy miał przy sobie maseczkę.  

   Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, a ostatniego dnia podczas po-
wrotu zajechaliśmy na Eucharystię do Legnicy, gdzie w 2013. roku dokonał się cud 
eucharystyczny.  Jeden z tamtejszych księży opowiedział nam o tym cudzie, co też 
uświadomiło nam jak ważne było to wydarzenie.                                                                                             
Wróciliśmy wypoczęci, a także duchowo umocnieni.                                                                     
Dziękujemy oraz liczymy na kolejne tak udane wyprawy!                                         
                                                                        Ks. Konrad  Wójcik 
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Tegoroczna pielgrzymka miała zupełnie inny charakter niż te w latach ubiegłych. Przypomi-
nała sztafetę, w której każda z grup miała do pokonania określony odcinek trasy. Ze względu 
na panującą pandemię, osoby, które chciały uczestniczyć w tych rekolekcjach w drodze mu-
siały zapisać się poprzez portal on-line do konkretnych grup, liczących maksymalnie po 50 
osób. Mimo określonych obostrzeń: noszenia maseczek, dezynfekowania rąk, odstępów w 
idącej grupie nasi dzielni parafianie wyruszyli na pielgrzymi szlak. Jedni szli w naszej deka-
nalnej grupie BIAŁEJ  9 sierpnia z Kielc do Piekoszowa, inni dołączyli 11sierpnia  do grupy 
ZIELONEJ, wspierając ks. Mateusza Szostaka- przewodnika tejże grupy. Pogoda, jak to na 
pielgrzymce- zawsze jakaś jest; słoneczko rozweselało twarze pątników, ale i wiatr z orzeź-
wiającym deszczem towarzyszył śpiewaniu Godzinek, modlitwie różańcowej, koronce do 
Bożego Miłosierdzia oraz konferencjom, przeplatanym śpiewami. Był to zdecydowanie wy-
jątkowy czas wyciszenia, skupienia, spotkania z drugim człowiekiem, czas  i nadziei. Pomimo 
krótkich odcinków ( około 15 km) każdy wrócił szczęśliwy i wdzięczny za łaskę tego wędro-
wania. 13 sierpnia, wraz z licznie przybyłymi na aleje pod Jasną Górą pielgrzymami naszej 
diecezji pokłoniliśmy się Matce Bożej, składając u jej stóp nasze radości i smutki. W homilii, 
którą wygłosił ks. Biskup Jan Piotrowski usłyszeliśmy, że mamy być odważni i podążać za 
prawdą, czuć się ważni i potrzebni jak w tej sztafecie- cel można osiągnąć tylko wówczas, 
gdy nikt nie zawiedzie, bo nie biegnie   jeden, ale  wielu.                                                                          
                                                                      Natalia Parkita, Monika Śliwińska- Szostak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                          Monika  i  Paweł  Szostakowie 
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                                        ŚWIĘTO  DZIECI  Z  BRZECHOWA 

Sobota 8 sierpnia 2020 była długo wyczekiwanym dniem przez dzieci i ich rodziców. 
Szalejąca pandemia zupełnie zreorganizowała przygotowania do tej uroczystości. Była to 
kolejna mała grupa przyjmująca Sakrament. Pierwsza Komunia Święta dla dzieci i ich 
rodzin była wielkim świętem i przeżyciem. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji, 
która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja chrześcijańska. Pandemia 
bardzo zmieniła sposób przeżywania pierwszej komunii świętej, była  to uroczystość tyl-
ko rodzinna, odbywająca się w małym gronie 

 

 W górnym rzędzie:  ks. Romuald Wróbel, ks. Konrad Wójcik  i kate-
chetka—Monika Szostak 
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       Z WIZYTĄ  W PRACOWNI    RZEŹBIARKI 

 

   800 lat czekał patron parafii i miasta Daleszyce na swoją kapliczkę. 
Teraz będzie św. Michał Archanioł  spoglądał z e wzgórza kościelnego, 
gdzie usytuowano kapliczkę. Autorką rzeźby jest Klaudia Matusiak z 
Dębna koło Łęczycy. Fotografie obrazują mozolną pracę artystki, a efekt 
będziemy oglądać wkrótce. 
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PATRIOTYCZNA  UROCZYSTOŚĆ 

         Tradycyjne  obchody 76 rocznicy wymarszu I batalionu 4. Pułku 
Piechoty Legionów Armii Krajowej na akcję BURZA, odbyły się w Da-
leszycach. Obchody rocznicowe rozpoczęły się w samo południe od 
uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Dale-
szycach. Następnie delegacje samorządowe, kombatanci oraz przybyli 
goście złożyli pamiątkowe wieńce przed pomnikiem poległych w obro-
nie ojczyzny w latach 1939-1945 na Placu Cedry oraz pod figurą Matki 
Boskiej na daleszyckim rynku. 
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23 sierpnia 2020 - Msza Dożynkowa 2020  
5 rocznica objęcia probostwa w parafii św. Michała Archa-
nioła w Daleszycach przez ks. dziekana Tadeusza Cudzik 

                                                 zdjęcia wykonał Mateusz Fąfara z UMiG Daleszyce. 

Nadszedł czas, kiedy zwykle odbywały się obrzędy dziękczynne 
po ukończeniu żniw i innych prac polowych. Dożynkowe święto 
to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za 
plony, a ludziom za trud. Tegoroczne dożynki choć tylko symbo-
licznie, ale się odbyły, były skromnym świętem plonów, bez ko-
rowodu dożynkowego, z ograniczoną liczbą uczestników. Koro-
nawirus napisał scenariusz uroczystości. Tegoroczne święto plo-
nów rozpoczęło się od mszy świętej w kościele  Św. Michała Ar-
chanioła w Daleszycach. Starostami dożynek była Ewelina Mier-
nik i Wacław Pawlik. Mszę celebrował proboszcz ks. Tadeusz 
Cudzik, w koncelebrze ks. Marcina Reje i ks. Konrada Wójcika.. 
Burmistrz Dariusz Meresiński złożył Proboszczowi podziękowa-
nia za owocną pięcioletnią pracę duszpasterską w naszej parafii. 
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Oprawę mszy przygotowała daleszycka Orkiestra Dęta, a po nabożeń-
stwie odbył się koncert zespołu Strauss Ensemble z sopranistką Marze-
ną Trzebińską, na który również zaproszeni zostali mieszkańcy gminy 
Daleszyce. Proboszcz parafii, dziękując za występ, zwrócił uwagę, że 
usłyszeliśmy piękne utwory o miłości czy przyjaźni, czyli nieprzemija-
jących wartościach, jakimi powinniśmy się kierować w życiu. 
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 KOLEJNA  WIZYTA  U  RZEŹBIARKI -                           
 jak powstaje figura św. Michała Archanioła  
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    12 września               PIERWSZA  KOMUNIA  ŚW. 
Ta niezwykle ważna dla dzieci i ich bliskich uroczystość miała w bieżącym roku zupełnie 
inny charakter. Ze względu na pandemię dzieci podzielono na mniejsze grupy i rozłożono 
terminy.  Ostatnią grupą „wrześniową” były dzieci z Daleszyc.   
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18 września Biskup  Marian Florczyk      
    udzielił        
                młodzieży  parafialnej                                                              
         Sakramentu Bierzmowania     
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Włączając się w obchody 800-lecia naszej parafii oraz przyszłorocz-
nej Koronacji Obrazu Matki Bożej, pragniemy ogłoszono konkurs 
plastyczno-techniczny pt. Matko Boża Daleszycka – módl się za na-
mi. Zadanie konkursowe polega na ukazaniu poprzez ekspresję pla-
styczną obrazu naszej Pani Daleszyckiej.                  

Pracę należy wykonać w formacie A4 techniką dowolną (np. namalo-
wać, szkicować, wykonać witraż – Nie musi to być wierne odzwier-
ciedlenie obrazu), powinna zawierać metryczkę z następującymi in-
formacjami: imię i nazwisko oraz wiek autora.                 

Wykonane prace należy złożyć do 25 października 
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Parafialny list do przyszłości - kapsuła czasu 

W cokole pod figurą św. Michała Archanioła została wmurowana metalowa tuba - kapsuła 
zawierająca istotne informacje dla potomnych. Oto treść:   

Daleszyce to wczesnośredniowieczna osada należąca do biskupów krakowskich, siedziba 
klucza majątkowego, niegdyś z obronnym dworem. Kiedy wybudowano dwór, przyjeżdżali 
tu biskupi i ich służby. Biskup Iwo Odrowąż wybudował ok. 1220 roku kościół. Dominantą 
widokową miasteczka stał się kościół pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. 
Wierni z okolicznych wsi zaczęli brać udział w nabożeństwach, powstał okrąg parafialny, 
obejmujący w XV wieku dziesięć wsi. W kolejnych wiekach z daleszyckiej wydzielono no-
we, odrębne parafie. W 2020 roku do daleszyckiej parafii należą: Daleszyce, Brzechów, 
Słopiec Szlachecki i Rządowy, Niwy, Danków i Kranów. Parafia liczy 6000 wiernych, 
wśród których jest 107 Michałów i 14 Michalin. W 2020 roku powstał pomysł wybudowa-
nia kapliczki jubileuszowej (800 lat istnienia parafii) z Patronem parafii i kościoła – Świę-
tego Michała Archanioła. Głównym pomysłodawcą i fundatorem znaczącej części kosztów 
jest Michał i jego  rodzina Krzywickich z Daleszyc. Ofiary na kapliczkę złożyli także para-
fianie. Postument pod Figurę zaprojektował inż. architekt Grzegorz Gregulski z Niw.                  
Cokół wykonano w zakładzie kamieniarskim państwa Krzywickich „POMAR”. Natomiast 
autorką i wykonawcą rzeźby jest Klaudia Matusiak z Dębna koło Łęczycy. 

Usytuowana obok kościoła od strony zachodniej kapliczka jest pamiątką 800 -  lecia para-
fii, a działo się to w czasie, kiedy Papieżem jest Franciszek, Prymasem Polski abp Woj-
ciech Polak, biskupem ordynariuszem diecezji kieleckiej jest Jan Piotrowski, dziekanem 
dekanatu daleszyckiego i proboszczem parafii daleszyckiej jest Ks. Tadeusz Cudzik, wika-
riuszami są: Ks. Marcin Rej i Ks. Konrad Wójcik, Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce 
jest Dariusz Meresiński.                                    

    Daleszyce, wrzesień 2020. 
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  Dzięki zaangażowaniu kapłanów z parafii i wiernych udało się 
zrealizować pomysł p. Michała Krzywickiego i na cmentarzu przy-
kościelnym stanęła okazała figura patrona.                                                                                   
Sprawia wrażenie, że z tego wzgórza ogarnia opieką całą parafię. 
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         Na stronach cokołu   są wyryte słowa modlitw; 
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Z ogłoszeń parafialnych: 
27 września 2020 

Dziś rozpoczynamy trzydniowe rekolekcje przed jubileuszowym odpustem. Pro-
gram jak w niedzielę. Jutro dzień spowiedzi. We wtorek, dzień odpustu. Główna 
Msza św. o 12, przewodniczy Ks. Bp Ordynariusz Jan Piotrowski. W czasie tej 
Mszy św. udzieli błogosławieństwa papieskiego, poświęci Figurę Św. Michała Ar-
chanioła i zasadzi pamiątkowego dęba (ofiarowanego przez Nadleśnictwo Dale-
szyce). Zapraszam Poczty sztandarowe, Orkiestrę, asystę i wszystkich wiernych. 
Sumę będzie można obejrzeć na YT. 

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM JUBILEUSZOWYM 

 NIEDZIELA 

07.00 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

08.30 – KAZANIE DLA DZIECI 

10.00 – KAZANIE DLA MŁODZIEŻY 

12.00 – KAZANIE DLA WSZYSTKICH 

18.00 – KAZANIE DLA WSZYSTKICH 

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ SPOWIEDZI 

06.30; 07.00 – MSZE ŚW. BEZ KAZAŃ 

08.30; 10.00;12.00;16.00 – NABOŻEŃSTWA POKUTNE 

17.30 – RÓŻANIEC 

18.00 – MSZA ŚW. 

19.00 – PROCESJA NA CMENTARZ, MODLITWY ZA ZMARŁYCH (ZNICZE) 

 WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 

07.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH 

08.30 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYTSKICH 

10.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH 

12.00 – UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA CELEBROWANA PRZEZ KS. BPA JANA 

PIOTROWSKIEGO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE, OGŁOSZENIE ODPUSTU JU-
BILEUSZOWEGO, POŚWIĘCENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, POSADZE-
NIE PAMIĄTKOWEGO DĘBU. 

18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA MŁODZIEŻY I PRACUJĄCYCH, ZAKOŃCZENIE OD-
PUSTU. 
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27 września rozpoczęły się  trzydniowe rekolekcje przed jubileu-
szowym odpustem. Prowadził je ks. Rafał Gudwański.                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 września po wieczornej Mszy św. odbyła się procesja na cmen-
tarz parafialny  z modlitwami w intencji zmarłych .        
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Po  Mszy św. z kościoła wyruszyła procesja na cmentarz parafial-
ny, aby modlić się w intencji zmarłych 
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Od  przyniesionego z kościoła ognia  uczestnicy procesji zapa-
lili znicze, które ustawiali na grobach bliskich. 
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29 września, w czasie Eucharystii odpustowej odprawionej w na-
szym kościele, którego św. Michał Archanioł jest patronem, rozpo-
czął się jubileusz 800- lecia parafii. Mszy św. przewodniczył Biskup 
Kielecki Jan Piotrowski. Obecni byli także kapłani- rodacy i kapłani 
z dekanatu oraz licznie zgromadzeni wierni. W naszą modlitwę włą-
czamy prośbę do świętego Michała, aby był naszym przewodnikiem 
i obrońcą na życiowych drogach – mówił podczas Mszy św. z okazji 
wspomnienia św. Michała Archanioła Biskup. W homilii  przywołał 
postać papieża Jana Pawła II oraz Leona XIII, który zapoczątkował 
odmawianie modlitwy do świętego Michała Archanioła. – Papież 
Polak przestrzegał, że los ludzkości jest w poważnym niebezpieczeń-
stwie i wezwał ludzi do codziennego odmawiania tej modlitwy, by 
pokonać siły ciemności. Niech ten pacierz umacnia nas w walce 
duchowej, którą opisuje Apokalipsa, przywołując przed nasze oczy 
obraz Archanioła walczącego ze smokiem, będącego uosobieniem 
zła – mówił hierarcha. Bp Piotrowski przypomniał również o istocie 
codziennej walki z niegodziwością. – Dzięki Jezusowi Bóg pozwala 
nam zrozumieć, że walka ze złem nie jest fikcją, ale wielkim wyzwa-
niem i naszym zadaniem. Ceną naszej wolności od wszelkiego zła 
jest miłość, a krew Baranka przelana na krzyżu jest uwiarygodnie-
niem tego uczucia – mówił biskup. W kazaniu Pasterz Kościoła Kie-
leckiego zwrócił także uwagę na wzajemny szacunek. – Bóg nie ze-
zwolił nikomu być bezbożnym i grzeszyć. Nikt nie ma prawa kim-
kolwiek gardzić. Wszyscy mamy za to prawo do szacunku i obrony 
wiary, Kościoła, naszych wartości i tradycji. Wojna o człowieka to-
czy się wokół nas. Powinniśmy więc czuwać, co jest oznaką ludzi 
roztropnych i dojrzałych w wierze. 
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Rozpoczęła się uroczysta Msza św. celebrowana przez biskupa  
Jana Piotrowskiego z udziałem wielu księży z dekanatu, poprzed-
niego proboszcza ks. F.Beraka.                                                               
Czytania liturgiczne: Ryszard Choptiany i ministrant 
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Ks. Rekolekcjonista—ks. Rafał Gudwański 
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Homilię głosi bp Jan Piotrowski 
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Podziękowania dla  bpa Jana Piotrowskiego. 

Brak tynku na ścianach kościoła to dowód, że w świątyni trwają 
prace remontowe, stare tynki za skutek wilgoci należało skuć... 
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Proboszczowie : Ks. Tomasz Baranowski -  Cisów ( od lewej) 

 Ks. Marek Szymkiewicz—Suków 
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Procesja wokół kościoła  
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Święcenie ustawionej obok kościoła figury  św. Michała Archanioła 
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Na pierwszym planie  ks. Marcin Rej 



307 



308 



309 

Pamiątkowy Dąb  Niepodległości -  sadzonka przygotowana 
do posadzenia przez Gości 
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Nadleśnictwo Daleszyce przekazało sadzonkę dębu  
pobłogosławioną przez papieża Franciszka w 2018 r 
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Od lewej : bp Jan Piotrowski, ks. Proboszcz Tadeusz Cudzik,           
wikariusz ks. Konrad Wójcik, inicjator i częściowy inwestor w po-
wstanie figury—Michał Krzywicki z synem 
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Proboszcz  - ks. Tadeusz Cudzik otrzymał certyfikat                         
autentyczności dębu. 
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       9 października 

 

           Parafialni stulatkowie ostatnich lat 
           

9 października 1920 roku 
w rodzinie  Wawrzyńca i 
Józefy Piotrowskich za-
mieszkałych w Korwinie 
par. Pierzchnica przyszła 
na świat córka Feliksa. To 
kolejna parafianka, która bę-
dzie obchodziła stulecie 
swoich urodzin.  

25 stycznia 1943 r zawarła 
związek małżeński z Mie-
czysławem Tarłowskim z  
Daleszyc.  Małżeństwo do-
czekało się siedmiorga dzie-
ci -  3 córek i 4  synów.  
Dość wcześnie owdowiała, 
mąż zmarł 15.12. 1964 roku  
i z wychowaniem dzieci mu-

siała uporać się sama. Ciężko pracowała, o czym mieszkańcy Daleszyc 
mogli się przekonać. Życzliwa dla innych, chętna służyć pomocą w razie 
potrzeby.  

    W sierpniu stuletnie urodziny obchodziła Pani Stanisława Klimek 
z Brzechowa. Życie Jej nie oszczędzało, wieczne problemy, kłopoty...a 
jednak zachowała swoją żywotność. Życzymy jeszcze długiego życia w 
zdrowiu i spokoju. 

      Wspomnijmy jeszcze o rodzimych rekordzistkach długowieczności :  

Marta  Predygier z Daleszyc .  
   Urodzona 7 kwietnia 1912 roku, zmarła 3 lipca 2016 r.  

    Żyła  104 lata !!!!! 

Gertruda Morawiecka z d. Dziurska                                                     
   Urodzona 21 grudnia 1906 roku, zmarła 27 lipca  2009 r. 
Żyła  103 lata!!!! 
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 NOWY BEATYFIKOWANY 

Karol Acutis, wł. Carlo Acutis – włoski uczeń liceum w Mediolanie, internauta na 
rzecz Eucharystii, błogosławiony Kościoła katolickiego. Wikipedi                                                                
Data i miejsce urodzenia: 3 maja 1991, Londyn, Wielka Brytania                                               
Data i miejsce śmierci: 12 października 2006, Monza, Włochy                                                     
Beatyfikacja: 10 października 2020                                                                                                
Data i miejsce pochówku: 6 kwietnia 2019, Kościół Matki Bożej Większej w Asyżu, 
Asyż, Włochy 

Włoski nastolatek, który poświęcił swoje krótkie życie szerzeniu wiary w Internecie i 
pomaganiu ubogim, został beatyfikowany w Asyżu we Włoszech. Watykańska Rada 
Lekarska Kongregacji ds. Świętych pozytywnie oceniła cud przypisywany Acutisowi 
w listopadzie zeszłego roku, co otworzyło drogę do beatyfikacji.  Cud polegał na 
uzdrowieniu w 2013 brazylijskiego dziecka, które cierpiało na rzadką wrodzoną ano-
malię trzustki.  Beatyfikacja nastolatka odbyła się w bazylice św. Franciszka w Asy-
żu, który całe swoje życie poświęcił ubogim i był uwielbiany przez Carlo. Z powodu 
pandemii koronawirusa większość wiernych śledziła ceremonię na gigantycznych 
telebimach ustawionych w pięciu miejscach tego włoskiego miasta. Wielką pasją 
Carlo były komputery, wykorzystywał internet do ewangelizacji. Stworzył stronę in-
ternetową, która katalogowała cuda eucharystyczne. Zajmował się ludźmi żyjącymi 
na marginesie. Ze swoich oszczędności kupił śpiwory bezdomnym, a wieczorami 
przynosił im gorące napoje. Chłopiec pracował też jako wolontariusz w jadłodajni w 
Mediolanie. Tym samym Carlo Acutis, który w wieku 15 lat zmarł w roku 2006 na 
białaczkę został pierwszym błogosławionym millenialsem (pokolenie urodzonych w 
latach 80. i 90. Dwa miesiące przed swoją śmiercią dowiedział się, że choruje na bia-
łaczkę. Choroba, która u niego miała ostry przebieg, rozwinęła się bardzo szybko. 12 
października 2006 zmarł, ofiarowując swoje życie za papieża i Kościół. Został po-
chowany w Asyżu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
Ciało zmarłego w 2006 roku nastolatka, którego już teraz określa się jako przyszłego 
"patrona internautów", zostało nienaruszone choć zaznacza się, że "każdy sąd o 
stanie zachowania ciała jest przedwczesny i konieczne badania zostaną dopiero 
przeprowadzone". Doczesne szczątki Sługi Bożego Carlo Acutisa zostały ekshumo-
wane zgodnie z prawem kanonicznym i złożone w odpowiedniej lokalizacji, gdzie 
pozostaną aż do przeniesienia do bazyliki Najświętszej Marii Panny od Aniołów w 
Asyżu 5-6 kwietnia.  
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Od soboty, 17 października, nowe obostrzenia wynikające z zagrożenia epide-
micznego będą też obowiązywać w kościołach w Polsce, również w naszych die-
cezjach - kieleckiej, sandomierskiej oraz powiatach z województwa świętokrzy-
skiego należących do diecezji radomskiej. Ważny komunikat w tej sprawie skiero-
wał do wiernych arcybiskup Stanisław Gądecki, arcybiskup Metropolita Poznań-
ski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
 

 

 

 
Warszawa, dnia 16 października 2020 r. 
  

KOMUNIKAT 

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH 

PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH 

Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obo-
strzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 
osoba na 4m2

 w strefie żółtej i 1 osoba na 7m2
 w strefie czerwonej – zwracam się do 

wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych 
ograniczeń. 
Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale 
musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Roda-
ków. 
Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia 
wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we 
Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przy-
pominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie 
jest grzechem. 
W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji 
chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych oso-
bach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników 
służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej. 
Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, proszę o 
bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że 
zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję. 
Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w 
ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – 
staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły. 
Matce Bożej, Różańcowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupstwie, kapłanów 
i osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, zapewniając o duchowej 
bliskości i modlitwie. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) 
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DEKRET  BISKUPA  KIELECKIEGO 

Drodzy Diecezjanie, Czcigodni Bracia Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego! 

 Ostatnie dni, jakie przeżywamy, niosły coraz to liczniejsze zachorowania powodo-
wane szerzeniem się epidemii wywołanej przez koronowirusa. Wielu z nas do-
świadcza w tym czasie lęku o zdrowie własne i swoich bliskich. W sytuacji zagro-
żenia naszego zdrowia i życia trzeba nam zawierzyć się Bożej Opatrzności oraz  
stosować się w życiu codziennym i w relacjach z innymi osobami do zaleceń służb 
sanitarnych, które już od dłuższego czasu wzywają do zachowywania dystansu,  
dezynfekcji i zakrywania ust i nosa. Zdaję sobie z sprawę z niebezpieczeństwa, ja-
kie niesie ze sobą trwająca od wiosny pandemia. Należy tutaj pamiętać, że w po-
dobnych sytuacjach, jakie miały miejsce w minionych wiekach, wierni w sytuacji 
zagrożenia zarazą uciekali się o pomoc do Boga, który jest jedynym źródłem życia 
i jedynym uzdrowicielem człowieka i świata.. Wsłuchując się w Słowo Boże, które 
w trzecim Bożym Przykazaniu nakazuje nam wierzącym, abyśmy czcili dzień świę-
ty, a tym dniem dla nas chrześcijan-katolików jest niedziela, która jest pamiątką 
Zmartwychwstania Chrystusa, przypominam naukę Kościoła zawartą w Katechi-
zmie Kościoła Katolickiego, który uczy w następujący  sposób: 

„Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dla-
tego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba  
że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) 
lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zanie-
dbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.  

 Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem  
przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi  i  Ko-
ściołowi. Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze i miłości. 
Wspólnie świadczą o świętości Boga i nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem 
pod przewodnictwem Ducha Świętego”.                                                                                        
Pamiętając jednak o osobach będących na kwarantannie, osobach starszych, cho-
rych, osobach opiekujących się małymi dziećmi czy osobami chorymi, oraz  oso-
bach, które czują obawę przed zarażeniem, udzielam dyspensy od obowiązku  
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.                                                                                                                                                                              
Osobom, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą  uczestni-
czyć w niedzielnej Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym, przypominam o 
konieczności godnego uczestniczenia w niej za pomocą transmisji w środkach ma-
sowego przekazu.    

Przypominam braciom kapłanom i nadzwyczajnym szafarzom Komunii świętej, że 
wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę. 

Zachęcam do korzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Penitencja-
rię Apostolską na czas trwania pandemii. 

 Wszystkich chorych, służbę zdrowia, i wszelkie służby niosące pomoc w walce z 
pandemią ogarniam moją modlitwą i udzielam wszystkim pasterskiego błogosła-
wieństwa. 

                                                                                           † Jan Piotrowski 

                                                                                            BISKUP KIELECKI  
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W tym roku nie będzie Mszy św. na cmentarzach 
w diecezji kieleckiej 
 

                                        KOMUNIKAT 

           w sprawie organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych 

                i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych 

Czcigodni Księża! 

W związku z sytuacją nasilającej się pandemii koronawirusa, Bi-
skup Kielecki zarządza, aby w Dniu Wszystkich Świętych i w 
Dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych nie było orga-
nizowanych Mszy świętych na cmentarzach. 

Jeśli Księża uznają to za stosowne i przy zachowaniu obowiązują-
cych rygorów sanitarnych, można będzie odprawić na cmentarzu 
modlitwę za zmarłych, np. według wzoru zaproponowanego w ry-
tuale pogrzebowym. Aby dać możliwość uczestnictwa we Mszy 
świętej wiernym, zachęca się w tych dniach do zachowania nie-
dzielnego i świątecznego porządku nabożeństw w kościołach i ka-
plicach. 

                                                  Ks. Mirosław Cisowski 

                           WIKARIUSZ BISKUPI DS. DUSZPASTERSTW 

https://www.diecezja.kielce.pl/w-tym-roku-nie-bedzie-mszy-sw-na-cmentarzach-w-diecezji-kieleckiej
https://www.diecezja.kielce.pl/w-tym-roku-nie-bedzie-mszy-sw-na-cmentarzach-w-diecezji-kieleckiej
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31 października w wielu parafiach naszej diecezji odbyła się 
Noc Świętych, czyli czuwanie modlitewne przy relikwiach świę-
tych i błogosławionych. 
 W tym czasie, kiedy dominuje temat pandemii, zwrócono  uwagę 
na świętych i błogosławionych, którzy w czasach zarazy odznacza-
li się heroiczną postawą pełną gotowości do poświęceń i wyrze-
czeń. U źródła ich decyzji była miłość do Boga i ludzi. Hasłem te-
gorocznego głównego spotkania w ramach Nocy Świętych było 
„ŚWIĘCI NA CZAS PANDEMII”. To właśnie Ci bohaterowie byli 
przewodnikami po duchowych drogach podczas  tegorocznej mo-
dlitwy. 
 

 

     Przez wstawiennictwo Świętych i Błogosławionych mo-
dlono  się o pokój, nadzieję, ochronę przed pandemią dla 
nas, naszych rodzin, parafii 
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Jak co roku w Dzień Zaduszny wieczorem  zgromadzono się na 
czuwaniu modlitewnym, by polecać naszych bliskich zmarłych 
Miłosierdziu Bożemu. 
W tym roku wyjątkowo nasze modlitewne spotkanie odbyło się 
w Kościele Parafialnym o godz. 19.00.  
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W listopadowych dniach zadumy wspominamy zmar-
łych kapłanów naszej diecezji. W tym roku do wieczno-
ści odeszło 23 księży, a od ubiegłorocznej Uroczystości 
Wszystkich Świętych – 24. 
W naszej diecezji od wielu lat istnieje, wynikający z obo-
wiązku miłości, piękny zwyczaj sprawowania Mszy św. za 
kapłanów, którzy odeszli do wieczności. Każdy kapłan 
sprawuje Mszę św. za zmarłego współbrata kapłana . 
 

ROK 2020 

ks. Witold Stolarczyk, KHM, 
ur. 1921 (Obiechów), wyśw. 1950, em. od 1998, zmarł 

16.01.2020 

ks. Henryk Węgrzyn, kap. J. Św., KHK, 
ur. 1937 (Kłucko), wyśw. 1963, em. od 2016, zmarł 

03.02.2020 

ks. Kazimierz Furmańczyk, 
ur. 1938 (Bodzentyn), wyśw. 1962, em. od 2013, zmarł 

01.03.2020 

ks. Henryk Byszewski, KHM, 
ur. 1945 (Miechów), wyśw. 1970, em. od 2011, zmarł 

01.03.2020 

ks. Józef Kuc, KHM, 
ur. 1934 (Suków), wyśw. 1959, em. od 2009, zmarł 

06.03.2020 

ks. Jan Anioł, mgr teol., KHW, 
ur. 1935 (Suków), wyśw. 1959, em. od 2010, zmarł 

15.03.2020 

ks. Czesław Malec, KHW, 
ur. 1942 (Tczów – diec. radomska), wyśw. 1965, em. od 

2017, 
zmarł 02.04.2020 
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ks. Stanisław Kruszyński, 
ur. 1934 (Ostrowce), wyśw. 1958, em. od 2009, zmarł 

13.04.2020 

ks. Czesław Kubiś, ur. 1939 (Cmolas – diec. rzeszowska), 
wyśw. 1963, em. od 2014, zmarł 07.06.2020 

ks. Stefan Iłczyk, mgr lic. teol., KHW, 
ur. 1937 (Irządze), wyśw. 1960, em. od 2001, zmarł 17.06.2020 

ks. Marian Meresiński, 
ur. 1926 (Daleszyce), wyśw. 1954, zmarł 14.07.2020 

ks. Stanisław Zapała, prob. parafii Przybysławice, 
ur. 1954 (Kostomłoty), wyśw. 1979, zmarł 29.07.2020 

ks. Zbigniew Pasternak, 
ur. 1938 (Wiślica), wyśw. 1967, em. od 2006, zmarł 31.08.2020 

ks. Waldemar Pawlik, mgr lic. teol., prob. parafii Cudzynowice, 
ur. 1966 (Nawarzyce), wyśw. 1991, zmarł 17.09.2020 

ks. Stanisław Boś, 
ur. 1937 (Szydłów), wyśw. 1964, em. od 2006, zmarł 22.09.2020 

ks. Stanisław Stokłosa, KHM, 
ur. 1948 (Bejsce), wyśw. 1974, em. od 2019, zmarł 02.10.2020 

 

ks. Stanisław Czerwik, prof. dr hab. teol. liturgii, prot. ap., KKK, 
ur. 1933 (Jędrzejów, par. Trójcy Świętej), wyśw. 1957, em. od 

2011, 
zmarł 04.10.2020 

ks. Józef Tkacz, KHM, 
ur. 1931 (Piekoszów), wyśw. 1958, em. od 2006, zmarł 

05.10.2020 

ks. Tadeusz Robakowski, 
ur. 1935 (Gołcza), wyśw. 1960, em. od 2010, zmarł 09.10.2020 

 

ks. Julian Bednarek, mgr teol., wikariusz par. Racławice, 
ur. 1965 (Mnichów), wyśw. 1989, zmarł 16.10.2020 

 

ks. Henryk Wesołowski, mgr lic. teol., KHM, administrator par. 
Jurków 

ur. 1951 (Chmielnik), wyśw. 1975, zmarł 19.10.2020 

ks. Piotr Bugaj, KHW, 
ur. 1930 (Imbramowice), wyśw. 1957, em. od 2006, zmarł 

21.10.2020 

ks. Stanisław Kapica, KHK, prob. parafii Kielce - Białogon, 
ur. 1950 (Słupia Nadbrzeżna – diec. sandomierska), wyśw. 1975, 

zmarł 25.10.2020 
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          Dramatyczny wzrost zgonów                                                
 w Świętokrzyskiem w październiku 2020.  
   6 listopada 

 

 

Dane o zgonach ze wszystkich 102 gmin województwa świętokrzy-
skiego są przerażające - w październiku 2020 roku średnio umarło o 
około 30 procent ludzi więcej niż w rok wcześniej w tym samym cza-
sie. Są jednak gminy, w których śmiertelność jest nawet dwa razy 
większa! Jeszcze gorzej zapowiada się listopad, ponieważ doszło już 
praktycznie do załamania systemu opieki zdrowotnej.                                        
Szokujący wzrost liczby zgonów, średnio w województwie na pozio-
mie 25-30 procent. Bardzo niepokojąca jest sytuacja w największych 
miastach, głównie stolicach powiatów, gdzie wzrost liczby śmierci jest 
największy. Najlepsza sytuacja jest w małych gminach, leżących z da-
leka od ośrodków miejskich. Tam umieralności jest na podobnym po-
ziomie co w poprzednich latach. 

Bardzo trudna jest sytuacja w Kielcach, gdzie w październiku 2019 ro-
ku zmarło 290 osób a w październiku 2020 już 399. Jeszcze gorzej jest 
w listopadzie, gdzie odnotowano 116 zgonów przez pierwsze cztery 
dni! Dramatycznie jest w wielu gminach wokół Kielc, gdzie wzrost 
śmiertelności w październiku 2020 do października 2019 jest nawet 
ponad 100 procentowy - takie alarmujące dane są z między innymi z 
gmin Bieliny, Łopuszno, Łagów, Miedziana Góra, Morawica czy 
Strawczyn. Duże wzrosty są też w miastach stolicach powiatów z wy-
jątkiem Ostrowca Świętokrzyskiego.Pandemia koronawirusa zmieniła 
życie  wszystkich. Wśród zmarłych, których zakłady pogrzebowe 
przygotowują do ostatniej drogi, są również osoby po infekcji korona-
wirusa. W przypadku pochówku zmarłych na COVID-19 procedura 
jest ściśle określona, by zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. 
Ciało osoby zmarłej na COVID-19 już w szpitalu wkładane jest do 
dwóch worków. Od dwóch, trzech tygodni ludzie umierają wręcz ma-
sowo. W przypadku, gdy pacjent był zakażony koronawirusem, ze 
względów bezpieczeństwa rodzina nie ma możliwości zobaczyć ciała 
przed samym pochówkiem. Dla wielu ludzi najgorsze jest to, że nie 
mogą zobaczyć zmarłej, bliskiej im osoby i  nie mogą się pożegnać.  
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Szczegółowe informacje dotyczące pogrzebów zmarłych na korana-
wirusa znalazły się w rozporządzeniu resortu zdrowia. Wynika z nie-
go, że zwłoki osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-

CoV-2 (COVID-19) należy zdezynfekować płynem odkażającym, 
który działa wirusobójczo. W takich przypadkach należy też odstąpić 
od standardowej procedury mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia 
takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności. 

Resort zdrowia podkreśla, żeby unikać ubierania zwłok do pochów-
ku oraz ich okazywania. Ciało zmarłego na COVID-19 należy umie-
ścić w ochronnym, szczelnym worku wraz z ubraniem lub okryciem 
szpitalnym. Worki również trzeba poddać dezynfekcji. Zwłoki za-
bezpieczone w taki sposób powinny trafić do trumny lub kapsuły 
transportowej w przypadku przekazywania ich do krematorium. Ta-
ka kapsuła musi być wykonana z materiału umożliwiającego jej my-
cie i dezynfekcję. W przypadku, gdy zmarły jest chowany w trumnie 
na jej dnie trzeba umieścić warstwę substancji płynochłonnej o gru-
bości 5 cm. 

Gdy zwłoki znajdą się w trumnie trzeba ją zamknąć szczelnie, a na-
stępnie spryskać ją płynem odkażającym o działaniu wirusobójczym. 
Tak samo należy postępować w przypadku transportu do kremato-
rium. Ponadto pomieszczenia, w których przebywała zmarła osoba 
oraz wszystkie przedmioty, z którymi miała styczność trzeba odka-
zić. Procedury wykonują osoby zatrudnione przez szpital lub pracu-
jące w zakładach pogrzebowych. Jeśli osoba zmarła w szpitalu to de-
zynfekcję i zabezpieczenie ciała w szczelnym worku wykonują pra-
cownicy szpitala, a resztę pracownicy zakładu pogrzebowego.       
Ponadto osoby, które pracują przy takich zwłokach powinny być za-
bezpieczone w środki ochrony indywidualnej jak kombinezon albo 
długi fartuch ochronny i czepek na głowę, maskę zakrywającą otwo-
ry oddechowe, gogle lub przyłbicę ochroną, jednorazowe rękawice 
nitrylowe. 



344 



345 

   11 listopada   Święto Odzyskania Niepodległości 

Nie było tłumnego świętowania i tradycyjnego przemarszu mieszkańców i licznych 
pocztów sztandarowych ulicami Daleszyc, ale nie brakło pamięci, kwiatów dla boha-
terów i symbolicznych zniczy w miejscach pamięci. 102. rocznicę Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości mieszkańcy miasta i gminy Daleszyce upamiętnili w tym roku 
skromniej, niż w poprzednich latach.11 listopada 2020 pandemia i obostrzenia sani-
tarne zatrzymały mieszkańców w domach. Ograniczona liczba wiernych mogła 
wspólnie uczestniczyć w tradycyjnej mszy świętej, odprawionej   w parafii pw. św. 
Michała Archanioła w Daleszycach  w intencji Ojczyzny.  
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11 listopada                                                                                               
Św. Marcina  z Tours, biskupa                                                

 

Jest to dzień Imienin Ks. Marcina Reja                                                 
Msza św. w jego intencji  o 10.00. 

Po nabożeństwie życzenia złożyli wierni i burmistrz Meresiński. 
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22 listopada 

Nasza wspólnota parafialna otrzymała relikwie św. Rafała Kalinow-
skiego. Przekazała je Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. 
Uroczystość wprowadzenia relikwii miała miejsce w niedzielę 22 
listopada 2020 Pragniemy, aby kult Świętego Rafała Kalinowskiego 
w parafii był żywy  i trwały. Jego prostota i zawierzenie Bogu po-
winny stać się przykładem dla wielu. Za jego wstawiennictwem bę-
dziemy prosić o łaski w sprawach trudnych. Niżej certyfikat  wiary-
godności relikwii. 
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22 listopada 

 

                    Wielki jubileusz w Krajnie.                             
                    Parafia ma już sto lat 
Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Krajnie obchodzi 100-

lecie istnienia. W niedzielę 22 listopada biskup kielecki Jan Piotrowski 
przewodniczył jubileuszowej mszy świętej. Parafię w Krajnie erygo-
wał biskup Augustyn Łosiński w 1920 r. z macierzystej parafii w Da-
leszycach.  Dużo wcześniej istniała tutaj drewniana kaplica i zabudo-
wania dworskie. Dzisiejszy kościół pw. Chrystusa Króla budowano w 
latach 1926-1934.  Kościół został poświęcony prawdopodobnie w 
1934 roku, jednak kolejne prace trwały i zakończyły się dopiero po II 
wojnie światowej. Po raz kolejny świątynię poświęcił w 2000 roku bi-
skup Kazimierz Ryczan przy współudziale biskupa Mariana Jawor-
skiego. Wnętrze świątyni w Krajnie zawiera zabytkowe jak i współ-
czesne elementy wystroju. W centrum prezbiterium w ołtarzu głów-
nym znajduje się dębowa figura Chrystusa Króla - patrona parafii. W 
niedzielę odbyły się uroczystości jubileuszowe z udziałem biskupa Ja-
na Piotrowskiego, w których wzięła udział spora grupa wiernych. O 
przynależności Krajna do daleszyckiej parafii możemy przekonać się 
odwiedzając nasz cmentarz, gdzie znajdują się mogiły zmarłych z 
Krajna, bądź przeglądając  archiwalne akta parafian. 
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           REKOLEKCJE ADWENTOWE 

                  Niedziela 29 listopada 

  

    Rekolekcje prowadził ks. 
Grzegorz Stachura urodz. w 1976 
roku w rocznicę ślubu dobrych lu-
dzi z Nidy. Ochrzczony został w 
kościele Wszystkich Świętych w 
Brzezinach przez ks. Jana Materę. 
( wikariusza posługującego nie-
gdyś w naszej parafii)                     
W 1995 roku wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kiel-
cach. Został wyświęcony na ka-
płana w 2001 r. Od 2010 roku peł-
ni funkcję ojca duchownego Kie-
leckiej Pieszej Pielgrzymki na Ja-
sną Górę.   Wydał kilka publikacji 
książkowych o tematyce teologicz-
nej:   
 

    PROGRAM  REKOLEKCJI: 

 

06.00 – Msza św. dla wszystkich 

08.30 – Msza św. dla dzieci 
10.00 – Msza św. dla młodzieży 

12.00 – Msza św. dla wszystkich 

18.00 – Msza św. dla wszystkich 

  

Poniedziałek – dzień spowiedzi 
  

06.00 – roraty 

  

– Nabożeństwa pokutne: 08.30; 10.00; 12.00; 15.00; 17.00 

  

18.00 – Msza św. dla młodzieży i pracujących 

  

Wtorek – zakończenie rekolekcji 
  

06.00 – roraty 

08.30 – Msza św. dla wszystkich 

10.00 – Msza św. dla wszystkich 

12.00 – Msza św. dla wszystkich 

18.00 – roraty dla dzieci 
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     MINĘŁO   5 LAT….. 
W grudniu mija pięć lat od wydania pierwszego numeru naszej parafial-
nej gazetki. Na łamach tego miesięcznika zamieściliśmy wiele informa-
cji i fotografii zebranych na prawie 570 stronach. Gdyby to było wyda-
nie książkowe, książka miałaby pokaźny rozmiar. Warto wiedzieć, że na-
sza gazetka dociera do różnych miejsc w Polsce i spotyka się z bardzo 
pochlebnymi recenzjami.  
 

                      Z   ŻYCIA  PARAFII 

Pandemia trwa i zbiera coraz obfitsze żniwo. Z pobieżnej analizy ilości 
pogrzebów w czwartym kwartale roku ( wrzesień, październik, listopad, 
grudzień), na daleszyckim cmentarzu w czasie pięcioletniego wydawania 
ZWIASTUNA  wynika, że  statystyka jest wzrostowa:  

Rok 2016 -  29;    2017 -  15;  2018 -   29;  2019 -  27;       2020 -  37     

 Proboszczowi naszej parafii - ks. Tadeuszowi  Cudzikowi-  należy po-
dziękować, za skuteczność zabiegów o poszerzenie obszaru cmentarza, 
za uznanie tego problemu za pilny. Minęło  kilka miesięcy od oddania 
„nowej „ części cmentarza , a już pojawiło się sporo mogił. Dzięki słusz-
nym decyzjom Proboszcza nie ma konieczności pochówku osób zmar-
łych  np.. na Cedzynie.  Szybko zapełnia się „ nowa” część cmentarza: 

 



352 

  Wielki jubileusz w Krajnie.               22 listopada             
                    Parafia ma już sto lat 
Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Krajnie obchodzi 100-lecie 
istnienia. W niedzielę 22 listopada biskup kielecki Jan Piotrowski prze-
wodniczył jubileuszowej mszy świętej.  
Parafię w Krajnie erygował biskup Augustyn Łosiński w 1920 r. z 
macierzystej parafii w Daleszycach.   
Dużo wcześniej istniała tutaj drewniana kaplica i zabudowania dwor-
skie.                      

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiejszy kościół pw. Chrystusa Króla budowano w latach 1926-

1934.  Kościół został poświęcony prawdopodobnie w 1934 roku, jednak 
kolejne prace trwały i zakończyły się dopiero po II wojnie światowej. 
Po raz kolejny świątynię poświęcił w 2000 roku biskup Kazimierz Ry-
czan przy współudziale biskupa Mariana Jaworskiego. Wnętrze świąty-
ni w Krajnie zawiera zabytkowe jak i współczesne elementy wystroju. 
W centrum prezbiterium w ołtarzu głównym znajduje się dębowa figura 
Chrystusa Króla - patrona parafii.     

W niedzielę, 22 listopada odbyły się uroczystości jubileuszowe z udzia-
łem biskupa Jana Piotrowskiego, w których wzięła udział spora grupa 
wiernych. O przynależności Krajna do daleszyckiej parafii możemy 
przekonać się odwiedzając nasz cmentarz, gdzie znajdują się mogiły 
zmarłych z Krajna, bądź przeglądając  archiwalne akta parafian. 
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FERETRONY  ODNOWIONE 

.                    Feretrony były i są nadal używane w uroczystościach ko-
ścielnych typu procesje czy pielgrzymki gdzie stanowią rodzaj przeno-
śnego ołtarza. Powstanie wielu feretronów związane jest z działalno-
ścią bractw katolickich. Pierwsze bractwa powstały w średniowieczu, 
szybki ich rozwój w Kościele katolickim nastąpił po soborze trydenckim 
(1545 – 1563). W naszej świątyni jest sześć takich feretronów, nie znamy 
okresu, z którego pochodzą, jest pewne, że są pamiątką z dawnych lat. 
Czas zrobił swoje, feretrony były bardzo zniszczone i konieczne była ich 
renowacja. Proces odnawiania dobiegł końca- „dosychają” w pracowni 
konserwatorskiej. Koszt tej inwestycji wysoki – ponad 130 tysięcy, ale 
warto było. To kolejne działanie ks. Proboszcza – Tadeusza Cudzika.       
Tak wyglądają feretrony po renowacji: 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bractwo_religijne
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Trwają prace przy ogrzewaniu kościoła. Zmieniły się przewidywane ter-
miny zakończenia prac. Do wylewek pod posadzkę użyto złych materia-
łów. Złożono reklamację, pertraktacje trwały dość długo, po wielu stara-
niach parafia otrzymała odszkodowanie za poniesione straty w wysoko-
ści 152 tysięcy.  

Okazało się, że tynki na ścianach kościoła są bardzo zniszczone, wilgoć 
niekorzystnie wpłynęła na ich stan, należało je skuć i położyć nowe.  

Zrywanie poprzedniej wylewki i skuwanie tynków zmusiło do okrycia 
folią odnowionego ołtarza głównego. W czasie tych działań jeden z anio-
łów na szczycie ołtarza spadł. Na szczęście drewniany anioł nie uległ 
zniszczeniu, został oddany do naprawy.                                                              

 

 

    
 

Piękny ornat maryjny  ufundowała   Róża Różańcowa                   
     Królowej Pokoju  
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ZAKOŃCZENIE  KONKURSU  
 

Konkurs plastyczno-techniczny pt. „Matko Boża Daleszycka – módl się 
za nami „   polegał  na ukazaniu poprzez ekspresję plastyczną obrazu na-
szej Pani Daleszyckiej.    Jury konkursu postanowiło przyznać równo-
rzędne miejsca dla autorów prac.           
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Transmisja nabożeństw  była możliwa  dzięki wielkiemu                
zaangażowaniu  p. Tomasza Kłosowicza 

Ks. Proboszcz  Tadeusz Cudzik  składa życzenia parafianom  drogą                
      internetową 
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 Szopka bożonarodzeniowa  z powodu remontów usytuowana  
nie tradycyjnie w kaplicy, ale przed ołtarzem w prezbiterium 
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Ks. Konrad Wójcik udzielił w czasie Mszy Św. chrztu 
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27 grudnia      ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ  RODZINY 

Tradycyjnie w to szczególne święto był w parafii bp Marian Florczyk, 
który pobłogosławił małżonków 
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Małżonkowie  otrzymali pamiątkowe różańce 
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27 grudnia         JASEŁKA 
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Reżyser widowiska - ks. Konrad Wójcik 
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    Grupa wykonawców widowiska :                           
dzieci i dorośli, którzy pracowali nad przygotowa-
niami pod kierownictwem  ks. Konrada Wójcika.                          

 

    Ks. Proboszcz podziękował dzieciom i rodzicom          
za zorganizowanie Jasełek, także p. Łukaszowi 
Górskiemu, Dyrektorowi MGOK Norbertowi 
Wojciechowskiemu oraz p. Tomaszowi Kłosowi-
czowi za realizację techniczną przedstawienia. 
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Biskup Kielecki Jan Piotrowski odprawił w kieleckiej kate-
drze Mszę św. i adorację Najświętszego Sakramentu                      
na zakończenie mijającego roku kalendarzowego. 
 

 

 

 

 

Dla jednych ten rok był dobry i owocny, dla innych trudny i bolesny. 
Wiele w naszym życiu zmieniła trwająca pandemia koronawirusa. Do-
tknęła ona praktycznie każdego z nas, jeśli nie bezpośrednio, to w sytua-
cjach społecznych czy rodzinnych – zauważył biskup. 
 

Proboszcz kieleckiej parafii katedralnej, ks. Adam Kędzierski. Podsumo-
wał najważniejsze wydarzenia mijającego roku na szczeblu światowym, 
krajowym i parafialnym. 
– Na płaszczyźnie światowej ten rok przejdzie do historii, jako rok na-
znaczony epidemią.   
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SPRAWOZDANIE  PROBOSZCZA  ZA  2020  ROK 

 

 

1. Rok pod wieloma względami trudny. Nie mogę oceniać wszystkich, 
ale chyba każdy ucierpiał jeśli nie ciele to na duszy z powodu pandemii. 
2. Bogu dziękuję, że mogliśmy przeżyć rekolekcje zarówno wielkopost-
ne jak i adwentowe. Jest problem z rekolekcjami, ponieważ wielu para-
fian, myślę tutaj o tych praktykujących, nie uczęszcza na nauki rekolek-
cyjne. Podobnie i sprawa spowiedzi, tuż przed Świętami i praktycznie 
kilka dnia w stanie łaski uświęcającej, a potem wiele miesięcy obróceni 
tyłem lub bokiem do Boga. W. Post czy Adwent to czas, by trochę popra-
cować nad sobą. Modlitwa, Pismo św. język, relacje z Bogiem, ludźmi. 
Modlitwa wspólna, rozmowa. 
3. Dziękuję tym wszystkim, którzy mimo pandemii nie bali się uczestni-
czyć w nabożeństwach. 
4. Mieliśmy 4 tury I Komunii św. i przyznam, że mimo wydłużonego 
czasu przygotowania i większej pracy katechetów, to bardzo mi się po-
dobała taka forma, bardziej kameralna. 
5. Był problem ze ślubami i tymi różnymi ograniczeniami, które poja-
wiały się nie widomo skąd i nie wiadomo kiedy. Problem jednak pozo-
staje z młodymi ludźmi, którzy mieszkają bez ślubu. Rodzice, jakoś się 
na to godzą obrzucani epitetami, że nienowocześni itp. Proszę zwrócić 
uwagę, że to najczęściej chłopcy, mężczyźni zapraszają do swego domu 
dziewczęta i kierują się swego rodzaju wygodą. Żal i świadomość błędu 
i grzechu przychodzą szybko, tylko nie wiadomo jak to rozwiązać. Ro-
dzice, nie dajcie na pastwę losu swych dzieci. Prawdopodobnie nikt z 
nich nie ułoży  sobie życia, bo to nie od nas zależy. Top generuje rozwo-
dy. 
6. Nie mogliśmy odwiedzać chorych. 
7. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, problem podstawowy był z EkoE-
nergią, co do wylewki gipsowej w kościele. Sprawa ciągnęła się prawie 
7 miesięcy i właściwie nie została zakończona. wkrótce rozpoczniemy 
wymianę pozostałej części wylewki, oraz montaż posadzki marmurowej. 
Po 11 stycznia będą naprawiane tynki. Myślę o malowaniu kościoła, ale 
na razie chyba będzie trudno o fundusze. W tym roku czeka nas bowiem 
Koronacja Obrazu Matki Bożej i sprawa ołtarza. Matka Boża przypo-
mniała o tym ołtarzu. Koszt może byłby niewielki, ponieważ są sponso-
rzy, ale nikt nie potrafi przestawić dobrej koncepcji. 
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 8.  Bardzo serdecznie dziękuję p. Annie Oszczepalskiej za redago-
wanie „Zwiastuna”  , przygotowanie Kroniki parafialnej. Jest to 
bardzo ciekawe opracowanie tego wszystkiego, co działo się                         
w parafii  w ciągu roku, okraszone wieloma zdjęciami. Nie jeste-
śmy  w tej chwili gotowi na  wydanie tej publikacji, ze względów 
finansowych. P. Ania przygotowała również broszurę o Cudownym 
Obrazie  w naszym kościele i wcześniej o cmentarzach. 
  9. Dziękuję serdecznie p. Jackowi Sodelowi, który dzięki swej 
wiedzy i umiejętnościom  wyprowadził na prostą, sprawy z EkoE-
nergią. 

       10. Dziękuję p. Grażynie Samburskiej, która troszczy się o właści-
wy wystrój kościoła. 
       11. Dziękuję p. Piotrowi Zychowiczowi, który zawsze spieszy z 
pomocą, ilekroć trzeba . 
       12. Dziękuję serdecznie p. Strząbale ze Słopca za poprawienie i 
uzupełnienie wentylacji. 
       13. Dziękuję p. Stępniowi i Malareckiemu   za  zakończenie muru 
przy bramie. 
       14. Dziękuję p. Zbigniewowi Paluchowi za porządkowanie placu. 
       15. Dziękuję również p. Sylwestrowi Wójcikowi, który też ponosi 
skutki współpracy z EkoEnergi. 
       16. Dziękuję p. Michałowi i Krzysztofowi Krzywickim, którzy na-
rzucili rozwiązanie problemu z wylewką. 
       17. Statystyka parafialna:  chrzty – 55, I Komunia św. – 83, bierz-
mowanie – 64, śluby – 14, chorzy –ok. 120 ( nie byliśmy od kwietnia), 
pogrzeby – 101, wiele osób zmarło bez sakramentów ,św.  komunii św. 
rozdaliśmy ok. 70.000 

        18.   Finanse: wydałem – 950.168.29 (przeszło 700.000 było z do-
tacji WFOŚ)   w kasie parafialnej jest  478.897,93  
      19. Dziękuję serdecznie za wszystkie ofiary, modlitwy i życzliwe 

słowa. 
 

KS. TADEUSZ  CUDZIK 

        


