
  

KS. PROBOSZCZ  TADEUSZ  CUDZIK                                                      

  DZIĘKUJE  MATCE BOŻEJ  

 

 

 

 

 

 

Matko i Królowo nasza, 

Są takie chwile, wydarzenia 

w naszym życiu, które nagle wyjaśniają nam wszystko to, co było do-

tychczas. Wszystkie nasze wzloty i upadki, zmagania, radości i smutki 

nabierają  właściwego sensu i znaczenia. Kiedyś Św. Jan Paweł II pisał, 

że miłość wyjaśniła mu wszystko. Myślę, że ta Koronacja wyjaśnia nam 

tę osiemsetletnią historię naszej parafii, ale zarazem miejsce w tej histo-

rii każdego z nas. Odsłania jakiś rąbek dzieła, które stanowi nasze życie. 

Dziś wiemy, że te pokolenia przed nami i my sami żyjemy dla Twojej 

chwały Maryjo, nasza Królowo, dla tego właśnie dnia i dla tego jednego 

celu, by czynić to, co każe nam Twój Syn. 

Dziś chcemy dziękować Ci Maryjo, nasza Królowo za ten dzień, 

za każdego, kto z Twojej woli jest tutaj z nami. Dziękuję Ci Maryjo za 

Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, za wszystkich biskupów, księży, za-

konników, diakonów, siostry zakonne, alumnów, za wszystkich chorych, 

za tych, którzy przybyli z najdalszych zakątków naszego kraju, za tych, 

którzy na pielgrzymich szlakach modlą się w naszej intencji, za tych, 

którzy nie mogli tutaj przybyć, ale wspierają nas swoją modlitwą.                                                            

Wyproś nam Maryjo u Twego Syna łaskę silnej wiary, ufnej nadziei i 

pięknej, czystej miłości. 
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NIEZWYKŁE WOTUM OFIAROWANE PRZEZ    KARDYNAŁA   

DZIWISZA 

          W czasie uroczystej Mszy Św. koronacyjnej kard. Stanisław Dzi-

wisz ofiarował parafii bardzo cenne i wyjątkowe wotum– szkaplerz św. 

Jana Pawła II.  

 

 

 

Ofiarodawca dołączył także certyfikat świadczący o oryginalności poda-

runku:  

„Wiemy, jaką miłość żywił do 

Matki Chrystusa św. Jan Pa-

weł II. Te miłość zawarł w 

dwóch słowach: Totus Tuus – 

Cały Twój, Maryjo. Mogę za-

świadczyć, że Ojciec Święty 

przez całe życie codziennie 

odmawiał Różaniec i Litanię 

Loretańską, którą znał na pa-

mięć. Również od wczesnej młodości nosił szkaplerz Najświętszej Maryi 

Panny i z tym szkaplerzem na piersi oddał Bogu ducha”.                                      

Przypominając cześć Jana Pawła II dla Maryi ofiarował Daleszycom 

wyjątkowe wotum: jeden ze szkaplerzy, który papież nosił, podobny jak 

ten złożony mu do trumny. – „Został jeszcze jeden, który papież nosił. I 

właśnie ten szkaplerz pragnę tutaj zostawić jako wotum Matce Bożej 

Szkaplerznej w waszym sanktuarium „ Przypomniał, że papież żywił 

szczególną miłość do Maryi. Tę miłość zawarł w dwóch słowach: Totus 

Tuus, czyli cały twój. To ostatnie słowa, jakie św. Jan Paweł II powie-

dział i jakie napisał. Wspominał ostatnie błogosławieństwo papieskie, 

udzielone z okna, i zapisane przez Ojca Świętego słowa, gdy już nie 

mógł mówić: „Totus Tuus”. Podkreślił także, iż w „skarbcu świadectw o 

miłości Polek i Polaków do Matki Bożej pozostanie świadectwo Dale-

szyc”. Hierarcha zwrócił uwagę na to, jak silny jest kult maryjny wśród 

mieszkańców Daleszyc. . Kardynał zaapelował do wiernych, aby powie-

rzali Matce Bożej wszystkie swoje sprawy. 
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HIERARCHOWIE  OBECNI  NA KORONACJI  

Kardynał Stanisław Dziwisz                                                                                                                      

Abp Wacław Depo metropolita częstochowski                                                                                                          

Abp Tadeusz Wojda metropolita gdański                                                                                                             

Bp Jan Piotrowski- diecezja kielecka                                                                                                                          

Bp Henryk Tomasik – diecezja radomska                                                                                                            

Bp Piotr Skucha – diecezja sosnowiecka                                                                                                           

Bp Andrzej Przybylski – archidiecezja częstochowska                                                                                            

Bp Marian Florczyk- diecezja kielecka                                                                                                                           

Bp Andrzej Kaleta – diecezja kielecka 

 



412 

NIEZWYKŁE WOTO  DLA  DALESZYCKIEJ  PANI 

      Dla ponad pięciuset parafian zrzeszonych w 30 kółkach różańcowych 

i licznej grupy modlitewnej zrzeszonej we wspólnocie MARGERYTKI 

koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej było wielkim 

wyzwaniem. Oprócz modlitw wznoszonych w tej intencji postanowiono 

w szczególny sposób uczcić Matkę Bożą składając ZŁOTĄ RÓŻĘ jako 

dziękczynne woto. W symbolice chrześcijańskiej róża może oznaczać 

samego Chrystusa, ale także doskonałość Maryi, Jej cnoty lub, może 

oznaczać zbiorowisko wszystkich aniołów i zbawionych – ten pełen, 

szczęśliwy Kościół. Złote róże przekazywane są kościołom, sanktua-

riom, władcom lub innym osobistościom jako wyraz szacunku i uznania  
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           Święcenie pojazdów z okazji dnia świętego Krzysztofa – patro-

na kierowców to już tradycja.  Takich uroczystość odbyła się w  nie-

dzielę 25 lipca. W niedzielę, w wielu kościołach Diecezji Kieleckiej 

pod koniec każdej mszy świętej po odmówieniu modlitwy w intencji 

kierowców było  święcenie samochodów. Odbywała się też zbiórka 

pieniędzy  na zakup środków transportu dla misjonarzy. Od 18 lipca 

trwał tydzień świętego Krzysztofa. Był  to czas modlitw w intencji kie-

rowców i ich bezpieczeństwa na drogach.  Diecezja Kielecka  do 

wszystkich kierowców kierowała apel, by wziąć udział w „Akcji św. 

Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr” organizowaną przez dzieło pomocy 

misjonarzom MIVA-Polska i przeznaczyć 1 grosz za każdy przejecha-

ny kilometr na cele misyjne. W tym roku wierni diecezji kieleckiej 

zbierają fundusze na zakup pojazdu dla księdza Wojciecha Skorupy, 

misjonarza w Kazachstanie. 
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                              Pojazdy błogosławił i święcił  ks.  Romuald Wróbel        

     i  ks. Konrad  Wojcik 
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       8  sierpnia 

 

 

77. rocznica wymarszu I batalionu 4. Pułku Piechoty Legionów Armii 

Krajowej w ramach akcji BURZA kryptonim DESZCZ, a następnie ZE-

MSTA. 8 sierpnia w Daleszycach odbyły się uroczystości z udziałem 

mieszkańców Daleszyc, środowisk kombatanckich i przedstawicieli sa-

morządu. Uroczystości odbyły się pod pomnikiem poległych w obronie 

ojczyzny w latach 1939-1945 na Placu Cedry oraz pod figurą Matki Bo-

skiej na daleszyckim rynku, gdzie 11 sierpnia 1944 roku partyzanci 

z Armii Krajowej składali przysięgę przed wymarszem. Uroczysta msza 

święta w intencji poległych odprawiona została w kościele pw. św. Mi-

chała Archanioła. W obchodach wzięły udział także poczty sztandarowe. 
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Sierpień       

                                 POŻEGNANIE 

 

 

              Ktoś powiedział, że ksiądz jest „nomadem”, wiecznym pielgrzy-

mem, misjonarzem, który tak jak Jezus nie ma domu. „Lisy mają nory i 

ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 

by głowę mógł oprzeć” – powiedział Chrystus. W tym roku biskup kielec-

ki Jan Piotrowski zdecydował, że nowe miejsce pracy z wiernymi będzie 

miało 46 wikariuszy. Z ubolewaniem przyjęliśmy wiadomość, że zmiana 

dotyczy naszego księdza – W Marcina Reja. Ulubieniec parafian, zwłasz-

cza młodzieży, po kilku latach owocnej pracy odchodzi do nowej parafii – 

do Skały.                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy ks. Marcinowi za każdy uśmiech, za wszystkie skierowane 

do nas słowa, za pogodę ducha, którą nas zarażał, za wspaniałe pomysły i 

prace wykonane w naszej świątyni. Mimo żalu z powodu odejścia, życzy-

my Księdzu, aby w nowej parafii spotkał życzliwość parafian, doświad-

czał satysfakcji z wypełniania swojej misji, prosimy jednocześnie o pa-

mięć o tych, których Ksiądz pozostawił.                                                

Wierzymy, że Nasza Daleszycka Pani będzie czuwała i błogosławiła     

Księdzu każdego dnia.      
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OŁTARZ W NASZEJ ŚWIĄTYNI 

Pięknieje nasza świątynia z dnia na dzień. Kolejnym zaplanowanym za-

daniem jest ołtarz główny w naszej świątyni - najważniejsze miejsce w 

świątyni, wokół, którego gromadzimy się przychodząc na celebrację 

Eucharystii. Powstał projekt nowego ołtarza autorstwa p. Klaudii Matu-

siak, który został już zatwierdzony przez odpowiednie instytucje. To 

projekt ołtarza głównego. Całość zachowana w formie sarkofagu nakry-

tego mensą. Sarkofag okala dwanaście ścianek z wnękami ( po cztery z 

przodu i z tyłu oraz po dwie po bokach). W każdej z wnęk płaskorzeźby 

dwunastu apostołów wykonane z jasnego piaskowca skontrastowane z 

ciemnym marmurem. Elementy skopiowane z ambony.  Mensa zdobio-

na symetrycznym ornamentem symbolizującym kwiat margaretki - to 

nawiązanie do Cudownego Obrazu, na którym Matka Boża trzyma w 

ręce kwiat margaretki. To projekt ołtarza głównego  z ambonkami, na  

których  powtórzone ornamenty ze stołu ołtarzowego  w celu stworze-

nia kompletu.  

                                                                                                                                                     

      To kolejny projekt ołtarza  
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        22 sierpnia  

                  Dożynki Gminne tradycyjnie rozpoczęły się mszą 
świętą dziękczynną. Sołectwa przygotowały piękne wieńce do-
żynkowe, a spośród nich wybrano ten, który zachwycił swoją 
kompozycją. W tym roku pierwsze miejsce zdobył wieniec            
Koła Gospodyń Wiejskich z Daleszyc. 
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          NASZ  NOWY  WIKARIUSZ  

 

          Szesnastu neoprezbiterów zostało wysłanych do swoich pierw-

szych parafii. 17 sierpnia Biskup Kielecki Jan Piotrowski wręczył 

pierwsze nominacje wikariuszowskie tegorocznym neoprezbiterom. Do 

parafii w Daleszyce otrzymał nominację ks. Piotr Grzegorzyk – pocho-

dzący z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żmiącej (diec. tar-

nowska, pow. limanowski.)  

 

 

 

 

 

 

K s. Proboszcz Tadeusz  Cudzik przedstawia nowego wikariusza naszej pa-

rafii  ks. Piotra Grzegorzyka:  urodził się w 1994 w małej wiosce liczą-

cej ok. 700 mieszkańców, położonej w pięknych terenach górskich Be-

skidu Wyspowego. Absolwent Liceum Ogólnokształcące o profilu biolo-

gia-angielski w Limanowej i Szkoły  policealnej  w  Limanowej  o profi-

lu :opiekun medyczny  „Nie od razu po szkole poszedłem do Seminarium, 

chciałem jeszcze mieć czas na rozeznanie swojej drogi.” mówi ks. Piotr. 

Pracowałem w Hospicjum oraz Domu Opieki Społecznej i szpitalu  w Lima-

nowej przy osobach chorych  na oddziale paliatywnym,  a także za granicą  

- w Anglii . Motto na moim obrazku prymicyjnym – bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

„Na szczęśliwość wieczną trzeba zasłużyć…  Moje rodzeństwo to trzy sio-

stry, jestem najmłodszy, Ojciec zmarł rok temu, bardzo za nim tęsknię, ale 

wiem że jest w niebie i wstawia się za mną. Odkryłem stopniowo powołanie 

pracując w szpitalu przy osobach cierpiących i samotnych. Przykuwam 

uwagę do więzów rodzinnych, modlę się o zdrowie dla mojej mamy oraz ca-

łego rodzeństwa Cały czas się uczę, poznaje nowe doświadczenia i ludzi. 

Modlę się o wytrwałość w moim powołaniu. 
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Na uroczystość koronacji Obrazu parafia przygotowała  koro-

natki, które 29 sierpnia zostały  wręczone w czasie Mszy św. 

celebrowanej przez ks. Bpa  Mariana Florczyka jako dowód 

wdzięczności za pomoc w przygotowaniu i przeżyciu Korona-

cji oraz finansowe wsparcie parafii. 
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LISTA NAGRODZONYCH    „KORONATKĄ” 

Adamczyk Anna 

Adrian Kozub 

Bednarz Mariusz 

Bernat Sara 

Bęben Julia 

Błaszczyk Andrzej 

Boksińska Magdalena 

Borek Józef 

Cielibała Jacek 

Czaja Kamil 

Czaja Zbyszek 

Duda Łukasz 

Dziurski Henryk 

Furmanek Alicja 

Furmanek Jan 

Furmanek Karol 

Furmanek Krzysztof 

Furmanek Szczepan 

Gałuszka Grzegorz 

Golmento Agnieszka 

Golmento Stanisław 

Gołąb Janusz 

Głozowska Anna   

Górski Łukasz 

Górska Halina 

Gregulski Grzegorz 

Guz Tomasz 

Hernik Andrzej 

Janik Renata – Marszałek 

Jaroń Janusz 

Jaroń Sławomir 

 

Kasperek Arkadiusz 

Kłosowicz Tomasz 

Kosmala Anna 

Kosmala Jerzy 

Kostowniak Anna 

Kraj Maria 

Krzywicki Jan 

Krzywicki Michał                                                                          

Ks. Andrzej Żądło 

Ks. Grzegorz Stachura 

Ks. Jerzy Marcinkowski 

Ks. Konrad Wójcik 

Ks. Marcin Rej 

Ks. Mirosław Cisowski 

Ks. Paweł Rej 

Ks. Peroń Andrzej 

Ks. Rafał Gudwański 

Ks. Romuald Wróbel 

Kułaga Małgorzata 

Kułaga Stanisław 

Kułaga Wiesław 

Kwaśniewski Krzysztof 

Kwiatkowska Elżbieta 

Kwiatkowska Urszula 

Łosak Natalia 

Łukawska Aleksandra 

Łukawska Patrycja 

Łygoński Dawid 

Mochocka Paulina  

Maciejewska Katarzyna 
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Maciejewski Piotr 

Malarecka Agnieszka  

Malarecka Milena 

Marońska Halina 

Maroński Marian 

Maroński Mateusz 

Mersiński Dariusz 

Meresińska Marianna 

Oczkowicz Marek 

Ostrowski Dominik 

Ostrowski Sebastian 

Osuch Henryk 

Oszczepalska Anna  

Oszczepalska Wiktoria 

Paluch Zbigniew 

Pawlik Wacław 

Pindral Waldemar   

Pleban Tomasz 

Płowiec Jarosław                                                                                                                              

Popiel Paweł 

Rogala Lucyna 

Romanowski Waldemar 

Różycka Marianna 

S. Joela 

S.Respicja 

Sabat Henryk 

Samburska Grażyna 

Sideł Karolina 

Słoń Krzysztof - Senator 

Smatloch Dorota 

Smołuch Tomasz 

Sodel Barbara 

 

 

Sodel Jacek 

Stępień Paweł 

Strząbała Kamil 

Strząbała Tomasz 

Szostak Monika 

Tarłowska Bronkowska Helena 

Tarłowska Anna 

Tarłowski Rafał 

Witkowska Maria 

Wojciechowski Norbert 

Wojtaś Edyta 

Wójcik Sylwester 

Zwierzyński Michał 

Zwierzyńska Anna 

Zwierzyński Tomasz 

Zychowicz Henryka 

Zychowicz Piotr 
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12 września 

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego                                                                                   
i Matki Elżbiety Czackiej 

Kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, i Matka Elżbieta Czacka, 
fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
12 września zostali oficjalnie włączeni przez papieża Franciszka do 
grona błogosławionych. List Apostolski Franciszka odczytał w czasie 
mszy beatyfikacyjnej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 
papieski delegat kard. Marcello Semeraro. W uroczystościach brało 
udział około 7 tysięcy ludzi, w tym przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem 
Mateuszem Morawieckim na czele. List Apostolski, w którym papież 
wpisał w poczet błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i Mat-
kę Elżbietę Różę Czacką, odczytał po łacinie kard. Semeraro, a następ-
nie w języku polskim bp Michał Janocha. 
"My, papież Franciszek (...) naszą Apostolską władzą zezwalamy, aby 
czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i 
warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, 
pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedy-
nemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każde-
go człowieka (...), a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta Czac-
ka (w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami 
wiary rozpoznała Chrystusa - światłość świata - i z miłującą wiernością 
świadczyła o Nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli 
odtąd nazywani Błogosławionym" - napisał papież Franciszek. 
Zapowiedział, że wspomnienie kard. Stefana Wyszyńskiego obcho-
dzone będzie 28 maja, a Matki Elżbiety Czackiej 19 maja. 
Dokument podpisany został przez papieża w Rzymie, na Lateranie, w 
przypadającą 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. 
Po ogłoszeniu formuły beatyfikacyjnej wizerunek bł. Stefana Wy-
szyńskiego odsłonili członkowie założonego przez niego w 1952 roku 
Ruchu Apostolskiego "Rodzina Rodzin" Hanna Kordyasz i Piotr Kordy-
asz, natomiast wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłoniły siostry Alek-
sandra Maczuga i Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w 
Laskach. 
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Następnie do prezbiterium wprowadzone zostały relikwie obojga 
błogosławionych 
Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego zaprojektował i wykonał 
gdański artysta-bursztynnik Mariusz Drapikowski, twórca m.in. bursz-
tynowej sukienki dla Ikony Jasnogórskiej: tzw. sukni zawierzenia 
"Totus Tuus". W relikwiarz wkomponował on oryginalny rękopis 
"Aktu osobistego oddania się Matce Bożej" i wizerunek jasnogórskiej 
ikony. 
Natomiast relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej został wykonany w drew-
nie lipowym i przedstawia wyrzeźbione dłonie matki Elżbiety, które 
opuszkami palców czytają napisany wypukłym pismem Braille’a frag-
ment Psalmu 126, którym modliła się przed swoją śmiercią. 
"Rzeźba dłoni powstała na podstawie odlewu wykonanego za życia 
matki Elżbiety. Wtedy miał on prezentować niewidomym wychowan-
kom właściwy układ palców przy czytaniu pisma Braille’a". 
Relikwiarz zaprojektowany został przez siostrę Albertę Chorążyczew-
ską FSK, absolwentkę Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, i jest dziełem artysty rzeźbiarza Marka Szali, autora 
m.in. ołtarza papieskiego pod krokwią w Zakopanem w roku 1997. 
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Na uroczystości beatyfikacyjne zjechało z całej Polski 7 tysięcy ludzi 
Zgodnie z założeniami, organizatorzy uroczystości wydali około 7 tysię-
cy kart wejściowych. 3,5 tysiąca ludzi uczestniczy w liturgii w górnej i 
dolnej części Świątyni Opłatności Bożej, a kolejne 3,5 tysiąca zebrało 
się w sektorach przed budynkiem. Były wśród nich 44 delegacje ze 
wszystkich polskich diecezji oraz środowisk i instytucji związanych z 
kard. Wyszyńskim i Matką Czacką. 
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 W  ŚWIĄTYNI   OPATRZNOŚCI  BOŻEJ 
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                   W Archiopactwie Cysterskim w Jędrzejowie odbył się 
XXI Diecezjalny Dzień Ministranta. Uczestniczyło w nim około 500 
osób. Była msza święta i różne atrakcje przygotowane dla Liturgicznej 
Służby Ołtarza, między innymi pokaz iluzjonisty, występy artystycz-
ne. W tym roku patronem wydarzenia był święty Józef. Hasłem Diece-
zjalnego Dnia Ministranta były słowa "Tak jak święty Józef". W spo-
tkaniu uczestniczyło około 500 osób - przedstawicieli Liturgicznej 
Służby Ołtarza ze swoimi kapłanami. W sumie na tym wydarzeniu by-
ło 88 księży z diecezji kieleckiej. Głównym punktem spotkania była 
msza św. której przewodniczył ojciec Rafał Ścibiorowski, opat Ar-
chiopactwa Cystersów w Jędrzejowie. Mszę koncelebrowali między 
innymi ksiądz Mirosław Cisowski, rzecznik kieleckiej kurii, ksiądz 
Leszek Sztandera, ksiądz Mariusz Kałka, ksiądz Kamil Banasik, 
ksiądz Michał Glin. Podczas Eucharystii udzielone zostało błogosła-
wieństwo ministrantom pełniącym funkcje lektora w zgromadzeniu 
liturgicznym. - Zgromadziliśmy się na XXI Diecezjalnym Dniu Mini-
stranta w Jędrzejowie, w klasztorze ojców cystersów. Byli ministranci 
z całej diecezji kieleckiej. Jest to wielkie święto Liturgicznej Służby 
Ołtarza. Rozpoczęliśmy to święto Eucharystią, modląc się za nowych 
lektorów oraz za wszystkich ministrantów. Później w jednej wielkiej 
rodzinie ministrantów bawiliśmy się, chwaląc Pana Boga - powiedział 
ksiądz Mariusz Kałka, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej 
Diecezji Kieleckiej. Po mszy świętej odbył się pokaz iluzjonisty - 
Konrada Mościńskiego. Po nim świadectwo i koncert "Wyrwani z nie-
woli" oraz losowanie nagród wśród wszystkich ministrantów obec-
nych na zjeździe.  -Zgromadziliśmy się, żeby świętować po rocznej 
przerwie. To jest święto wielkiej rodziny Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Pogoda nie jest zbyt dobra, ale to nie przeszkadza nam w przeżywaniu 
tego dnia. Na mszy świętej ojciec opat udzielił uroczystego błogosła-
wieństwa lektorom i wszystkim ministrantom - powiedział Jakub Gil z 
Liturgicznej Służby Ołtarza, ceremoniarz diecezji kieleckiej. 
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                         POMAGAMY  POLAKOM                                             

   NA  LITWIE  I BIAŁORUSI 

Kolejny już raz delegacja z naszej parafii  zawiozła dary na Litwę, które 

zostały przekazane na Białoruś. Planowana jest kolejna wizyta . Można 

złożyć dary: żywność, rowery i rowerki dziecięce, ubrania ( nowe) ,                        

Jeśli ktoś może przekazać jakieś dary, proszony jest o przywiezienie ich 

na plebanię. 

  Organizujemy akcję  wypoczynku letniego dzieci (V, VI kl.) z Litwy i 

Białorusi. Dzieci przebywały by w rodzinach , w których są dzieci w po-

dobnym wieku, ale nie jest to warunkiem.  To ma być turnus jednotygo-

dniowy . W czasie pobytu będzie potrzeba  dowożenia dzieci do kościoła, 

lub w inne wyznaczone miejsca. Transport i ubezpieczenie zapewnia stro-

na litewska. Przewidziany jest rewanż -  nasze dzieci mogą wyjechać na 

Litwę.  
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26 września podczas  14 Daleszyc-

kiego  Jarmarku na św. Michała  tra-

dycyjnie wręczono specjalne odzna-

czenia ZLOTE  WAGI. Wśród laure-

atów w kategorii „ wydarzenie roku” znalazła się daleszycka parafia. . 

Tym wydarzeniem były obchody 800-lecia parafii i koronacja obrazu 

Matki Bożej Daleszyckiej. Odznaczenie odebrał proboszcz parafii pw. 

Św. Michała Archanioła – ks. Tadeusz Cudzik. 
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              Bp Piotr Skucha na Odpuście i zakończeniu    
  Jubileuszu 800-lecia parafii w Daleszycach 

W środę, 29 września 2021 r. w świątyni  Matki Bożej Daleszyckiej 
(Szkaplerznej) odbył się doroczny Odpust Parafialny ku czci Świętego 
Michała Archanioła. Głównym uroczystościom przewodniczył Ksiądz 
Biskup Piotr Skucha. 

Podczas Sumy bp Skucha poświęcił figurę Świętego Michała Archa-

nioła,  
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 Mszę św. koncelebrowali kapłani pochodzący z parafii: o. Hieronim Tar-
łowski OFM, ks. Czesław Parkita, ks. dr Szymon Górski, ks. Władysław 
Janic oraz kapłani z dekanatu daleszyckiego. 
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W homilii bp Skucha mówił, iż oprócz świata materialnego, który stwo-

rzył Bóg, istnieje świat anielski. W swoich rozważaniach nawiązywał do 

Pisma Świętego, które objawia nam istotę aniołów 

.  
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bp Skucha wręczył tzw. „koronatki” (medale upamiętniające koro-

nację obrazu Matki Bożej Daleszyckiej),  tym „zasłużonym, którzy 

z  różnych przyczyn nie byli obecni  29 sierpnia br. 
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Na zakończenie Mszy św.  Burmistrz Gminy i Miasta Daleszyce Dariusz Mere-
siński podziękował Biskupowi za wygłoszone Słowo Boże i wspólną modlitwę, 
następnie skierował słowa do ks. Proboszcza, w których wyraził swoją wdzięcz-
ność za przygotowania do koronacji obrazu Matki Bożej Daleszyckiej, Jubileu-
szu 800-lecia parafii i zabieganie o odpust zupełny jak również wszelkie inwesty-
cje remontowe,  które uświetniają Świątynię Daleszycką.  
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Podczas Sumy bp Skucha zakończył jubileuszowy rok 800-

lecia parafii, jak również czas odpustu zupełnego udzielonego 

przez Stolicę Apostolską z racji uroczystości parafialnych.  
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W polskim Kościele obchodzony jest 21. Dzień Papieski. 

Jego hasłem są słowa „Nie lękajcie się”, wypowiedziane 

przez Jana Pawła II w dniu inauguracji jego pontyfikatu 

na Placu św. Piotra. Słowa te stały się programem 27 

kolejnych lat działalności polskiego Papieża. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z homilii dla dzieci   - propozycja Fundacji „  Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

 

„...Dzień Papieski to także taki dzień, w którym myślimy więcej o takiej specjalnej or-

ganizacji. Powstała, aby być żywym pomnikiem Jana Pawła II. Nazywa się Fundacja 

Dzieło Nowego Tysiąclecia. Należą do niej młodzi z całej Polski. To bardzo dobrzy 

uczniowie i studenci, którzy są jak utalentowani sportowcy. Mogą kiedyś robić wspa-

niałe rzeczy, które będą służyły nam wszystkim. Ale jest jeden kłopot. Są biedniejsi, 

mieszkają w mniejszych miejscowościach i jest im trudniej rozwinąć swe talenty. W 

Dniu Papieskim zbieramy dla nich na stypendia, które pomagają się im rozwinąć.  

Wy nie macie swoich pieniążków, ale macie odważne serca i możecie się pomodlić za 

Fundację i Stypendystów. .” 
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 MŁODZI  PARAFIANIE   10 października : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kwesta  obok kościoła 
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Katechetka  Henryka Karyś  zaangażowała dzieci z kl.II  Szkoły 

Podstawowej  w Daleszycach w uroczyste obchody  Dnia Papie-

skiego w naszej parafii.  
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Na Mszy Świętej dla dzieci obecni był ks. Proboszcz 

Tadeusz Cudzik, ks. Romuald i ks. Piotr, który wpro-

wadził zebranych w ideę Dnia Papieskiego. Wszyst-

kie dzieci z wielkim zaangażowaniem przedstawiły 

cytaty z nauczania Papieża oraz fakty z Jego życia, 

które  przeplatane były piosenkami w wykonaniu Ja-

kuba Barana, Oli  Gajewskiej, Oliwii Pawlik, Wiktorii 

Maciejskiej, Julii Łygońskiej i Mai Łosak . 

Serdecznie dziękuję nauczycielom : p. Agnieszce 

Zwierzyńskiej, p. Agnieszce Baran, p. Robertowi Pu-

chale oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu 

przedstawienia, a także p. Łukaszowi Pawlikowi za 

dokumentację fotograficzną. 

Z okazji Dnia Papieskiego przeprowadzona została 

również zbiórka pieniędzy  na stypendia dla podo-

piecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – 

zdolnej młodzieży  z niezamożnych rodzin. W zbiór-

kę tę włączyli się harcerze i zuchy z naszej szkoły 

pod opieką pani  Małgorzaty Kułagi, Jowity Kiślak  i 

Sylwii Arabasz , którzy zebrali kwotę 3436,11 zł. 

                                                               Henryka Karyś 
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 KRZYŻ  MOROWY  NA  ŚW. KRZYŻU 

W sobotę, 23 października 2021 r. o godz. 17.00 w kościele św. Jana w Piń-
czowie została odprawiona Msza Święta z formularza o ustanie pandemii. 

Po Eucharystii i nabożeństwie różańcowym miejscowi kapłani oraz wszyscy ze-
brani wyszli przed kościół, aby oddać cześć Krzyżowi morowemu, który stanie 
przy Sanktuarium na Świętym Krzyżu. 

– Podejmujemy wezwanie św. Jana Pawła II, który patrząc na krzyż na Giewoncie 
powiedział: „brońcie krzyża”. Ten krzyż będzie upamiętniał to, co dziś przeżywa-
my w naszej ojczyźnie i na całym świecie – pandemię, która tak bardzo atakuje 
wszystkich, bez wyjątku. Dlatego też jedyna ucieczka to krzyż. Bo w krzyżu cier-
pienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka – mówił ks. Jan Staworzyń-
ski, proboszcz i dziekan pińczowski. 

Z Pińczowa krzyż został przewieziony do Bazyliki Katedralnej, następnie na 

Święty Krzyż, gdzie stanie obok sanktuarium. 
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W drodze na Święty Krzyż...                
przystanek w Bazylice Katedralnej 

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Wraz z kapłanami, po-
sługującymi w katedrze, koncelebrował ją superior klasztoru na Świętym Krzyżu, oj-
ciec Marian Puchała. W homilii biskup nawiązał do obchodzonej tego dnia Niedzieli 
Misyjnej. - Dzisiejszą niedzielę należy odczytywać jako święto naszej wiary, ponieważ 
na mocy sakramentu Chrztu świętego wszyscy jesteśmy misjonarzami. Tym samym i 
do nas w całej pełni odnoszą się słowa z Dziejów Apostolskich „Nie możemy nie mó-
wić tego, cośmy widzieli i słyszeli” i świętego Jana „Głosimy wam to, cośmy sami 
przeżyli, co było naszym doświadczeniem” – nasze wewnętrzne uzdrowienia w sakra-
mencie pokuty oraz łaska innych sakramentów nakazuje nam, byśmy byli uczniami i 
misjonarzami Jezusa Chrystusa w naszym świecie, pośród naszych codziennych spraw 
– zaznaczył biskup. 

Pasterz wspomniał także o poświęcanym krzyżu. - Krzyż morowy, krzyż odzyskanej 
nadziei w trwającej pandemii, krzyż radości, a może i nienawiści niektórych. Są takie 
krzyże – ten na Giewoncie, ten w Kazimierzy Małej i ten na Wybrzeżu. Krzyż był, jest 
i będzie, a wiele rzeczy przeminie. Dziś ideologiczni wandale podnoszą rękę na krzyż. 
Historia zna takie wydarzenia i takich ludzi. Kiedy byłem dzieckiem, zdjęto krzyże i 
wyprowadzono religię ze szkół. Osoby, które o tym zdecydowały, zniknęły bezpowrot-
nie z ludzkiej pamięci. Tak jest z tymi, którzy  walczą z Bogiem – powiedział biskup. 

Krzyż, który stanie przed Sanktuarium na Świętym Krzyżu ma sześć metrów wysoko-
ści, a dłuższa poprzeczna belka – 2,7 metra. Waży 1 tonę i 300 kilogramów. Wykonany 
jest z onyksu, pochodzącego z Pińczowa. Stanie po prawej stronie od głównego wejścia 
do klasztoru. 

- Jest podobny kształtem do krzyża patriarchalnego. Będziemy się przy nim modlić o 
jak najszybsze ustanie pandemii i prosić Boga o łaskę ocalenia każdego z nas, naszej 
ojczyzny i świata. Jest piękny. Myślę, że dzisiejsze uroczystości na długo zapadną w 
pamięci i będą znakiem dla przyszłych pokoleń – stwierdził ojciec Marian Puchała, 
superior klasztoru na Świętym Krzyżu. 

Jednym z inicjatorów posadowienia krzyża jest wojewoda świętokrzyski Zbigniew Ko-
niusz. - Krzyż powstał z potrzeby serca. Walka z pandemią odbywa się na wszystkich 
polach – my jako ludzie czynimy dużo, żeby ją pokonać, ale jeśli będziemy mieli za 
sobą jeszcze opatrzność Bożą, to ta pandemia ma szansę pozostać z nami na krótko. 
Prosimy w ten sposób Pana Boga, aby nam pomógł – powiedział wojewoda. 

- To nie kolejny totem, amulet czy gadżet, ale znak wiary. Powinien być zaopatrzony w 
naszą refleksję i modlitwę. Przez wieki krzyż morowy przybliżał ludzi dotkniętych ka-
taklizmami i chorobami do Pana Boga. Dziś też powinniśmy zwrócić się do Pana Boga 
– dodał obecny na uroczystości senator Krzysztof Słoń. 

- Dzisiejsze uroczystości są zwieńczeniem sytuacji epidemicznej, a zarazem mobiliza-
cją, aby przy pomocy swoich sił, ale także modlitw wyprosić jak  najlepsze warunki, 
abyśmy mogli w tych trudnych czasach pracować i uczyć się, ale także leczyć miesz-
kańców województwa świętokrzyskiego – powiedział wicemarszałek województwa 
Marek Bogusławski. 

Po Eucharystii w kieleckiej katedrze, krzyż morowy zostanie przewieziony do Sanktua-

rium na Świętym Krzyżu. 
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Przy bazylice na Świętym Krzyżu stanął w niedzielę sześcio-

metrowy krzyż morowy tzw. karawaka. Ma on upamiętnić 

ofiary epidemii koronawirusa.  

 

Krzyż morowy został zamontowany przy murze okalającym klasztor po połu-
dniowej stronie Łyśca. Został wykonany z profili stalowych i wypełniony onyk-
sem; ma sześć metrów wysokości i waży około 1500 kg. Jego dłuższe ramię po-
przeczne mierzy 2,70 m, krótsze - niemal półtora metra. 

"Spójrzmy na krzyż, będzie to dla nas umocnienie wiary oraz przesłanie ratujące 
przed zatraceniem i prowadzące do zbawienia" – mówił podczas homilii biskup 
sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. 

"Gdy nie ma Boga, nie ma krzyża. To tak, jakby ktoś nagle zgasił światło, a w 
ciemnościach trudno czuć się dobrze. W ciemności działają ludzie, którzy mają 
złe intencje, a wtedy reszta odczuwa lęk przed tym, że stanie im się krzywda" - 
dodawał hierarcha. 

U podstawy krzyża zamontowano tablicę pamiątkową, widnieje na niej napis: 
"Na pamiątkę światowej pandemii choroby COVID-19. W świecie zmarło z tego 
powodu 5 mln ludzi, w Polsce 76 tys. Dziękujemy Boże za opiekę nad naszą Oj-
czyzną w trudnym czasie pandemii, za miliony ocalonych oraz godną śmierć 
tych, których pokonał wirus". 

Inicjatorem ustawienia krzyża był wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. 
Pomysł wsparli superior wspólnoty zakonnej Misjonarzy Oblatów Marii Niepo-
kalanej na Świętym Krzyżu oraz biskupi kielecki i sandomierski. Pieniądze na 
wykonanie krzyża były pozyskane od sponsorów. 

Historia stawiania krzyży morowych w Polsce sięga drugiej połowy XVI w. Były 
one nazywane cholerycznymi lub karawakami, bo wywodzą się z hiszpańskiego 
miasta Caravaca. Miały chronić miasta i wsie, dlatego ustawiano je nie tylko na 
placach kościelnych, ale także na rozstajnych drogach.(PAP) 
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RATUJEMY  ZABYTKI 

      Kaplica   cmentarna  w  Daleszycach 

 Proboszcz daleszyckiej parafii – ks. Tadeusz Cudzik  czynił starania, aby 

przeprowadzić remont kaplicy znajdującej się w centrum parafialnego cmentarza. 

Udało się zrobić wiele: elewacja zewnętrzna ścian została już odnowiona, pokrycie 

dachowe również odnowiono. Problemem jest wnętrze kaplicy , zwłaszcza piękny 

drewniany ołtarz, który jest niszczony przez korniki i wymaga szybkiej renowacji, 

aby nie został bezpowrotnie zniszczony.  

Kaplica pochodzi z 1908 roku, ufundowana przez ówczesnego proboszcza dale-

szyckiej parafii. Wewnątrz znajduje się drewniany ołtarz o klasycznych formach z 

krucyfiksem i gipsową figurą Chrystusa. 

30 października i 1 listopada w okolicach cmentarza odbędzie się kwesta. Zebrane 

ofiary umożliwią uratowanie niszczejącego zabytkowego ołtarza .      
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W niedzielę (31 października) w diecezji kieleckiej odbyła  się Noc Świętych. 
Wydarzenie jest organizowane od kilku lat w wigilię uroczystości Wszyst-
kich Świętych.                                                                                                                                      
Jego celem jest przybliżanie historii życia osób kanonizowanych i beatyfikowa-
nych oraz przypominanie istoty święta obchodzonego przez Kościół Katolicki                
1 listopada.                                                
 
 
 
 
Noc Świętych w parafii  Św. Michała   Archanioła             
w Daleszycach. Modlitewne czuwanie przy relikwiach 
świętych i błogosławionych 
W piękny sposób dzieciom i młodzieży przybliżone zostały sylwetki 

świętych i błogosławionych, a następnie odbyło się modlitewne czu-

wanie przy Ich relikwiach. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi Ks. Konrada Wójcika   
i młodzieży  uczestnicy czuwania mogli nie tylko modlić się przy reli-
kwiach świętych, ale także przypomnieć sobie ich sylwetki.  
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 Reżyser  spektaklu—ks. Konrad  Wójcik  
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Wykonawcy  z proboszczem ks. Tadeuszem Cudzikiem               

                    i ks. Konradem Wójcikiem 


