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 Tak prezentuje się nocą.  

Krótki rząd świateł na dole po lewe stronie to nowa część cmentarza. 

Rozświetlony cmentarz widać ze wzgórza  kościelnego 
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   1 listopada     
 
 
                           WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH 
 
 
 
Wiele osób nie czekało z odwiedzeniem grobów swoich bliskich do 1 li-
stopada. Do wcześniejszego udekorowania kwiatami i zapalenia zniczy 
zachęcała wydatnie piękna, słoneczne pogoda. Ruch na cmentarzu 
zwiększał się zwłaszcza po zakończeniu mszy świętych. Ludzie przycho-
dzili całymi rodzinami. 
 
 
 
 
 
 
Gęsto utkany mogiłami daleszycki cmentarz 
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Ks. Konrad  Wójcik zaangażował grupę młodzieży do zorganizowa-
nia „ZARUSZEK”  w kaplicy na cmentarzu parafialnym. Wspomina-
no wszystkich, którzy odeszli ze świata żywych, modlono się za ich 
dusze, które według katolickiej wiary, przebywają w czyśćcu. 

 Dzięki  współpracy z Tomaszem Kłosowiczem  można było oglądać  
i uczestniczyć w modlitwach on-line. 
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11 listopada 

Narodowe Święto Niepodległości 2021 w Daleszy-
cach. Uczczono pamięć bohaterów. 
 
Uroczystościami w kościele, zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów 
przed pomnikiem mogiłą-pomnikiem W hołdzie mieszkańcom ziemi 
daleszyckiej – uczestnikom walk o niepodległość Polski uczcili miesz-
kańcy Daleszyc bohaterów Święta Niepodległości. 
Dzień Niepodległości. Msza Święta za ojczyznę połączona z koncertem 
pieśni patriotycznych i wojennych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Da-
leszyce i Chóru Uratowani.  

https://www.facebook.com/OrkiestraDetaDaleszyce/?__cft__%5b0%5d=AZVAa0TfltbEHSTwVUSAjqzwpYiw2MsLuHwyym18Fj_fTxijiXUDLmcHyH_QFiOOl6lzSunoqUn6pihSI9rFLev8UvM-zvr9oGTrzi8D8ZXKG6x-andW9InM2wufiG2ZupSTNonS1PPqfOLTBVa5Axz3I1ZCH7xID-4bdUMSpSfhqVEY3LPTkXOEsPFGilEKpp8
https://www.facebook.com/OrkiestraDetaDaleszyce/?__cft__%5b0%5d=AZVAa0TfltbEHSTwVUSAjqzwpYiw2MsLuHwyym18Fj_fTxijiXUDLmcHyH_QFiOOl6lzSunoqUn6pihSI9rFLev8UvM-zvr9oGTrzi8D8ZXKG6x-andW9InM2wufiG2ZupSTNonS1PPqfOLTBVa5Axz3I1ZCH7xID-4bdUMSpSfhqVEY3LPTkXOEsPFGilEKpp8
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PEREGRYNACJA  OBRAZU   ŚW. JÓZFA 

17 listopada, cztery miesiące po koronacji  obrazu Matki Bożej Dale-

szyckiej zakończyła się peregrynacja obrazu Św. Józefa w dekanacie 

daleszyckim.  Zakończona  „wędrówka” Św. Józefa uświadomiła wier-

nym z daleszyckiej parafii, że warto naśladować  Opiekuna Rodziny, 

bo od tego zależy los rodzin w naszej parafii. 
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Ks. dr Szymon Górski urodził się w 1979 r. Pochodzi z Daleszyc. Święcenia 
prezbiteratu przyjął w 2004 r. Od 2016 r. pełnił funkcję prefekta alumnów w 
Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W rozmowie z reporterem 
Diecezjalnego Radia eM podkreślał, że kierowanie stowarzyszeniem z jednej 
strony będzie dla niego wyróżnieniem, a z drugiej ogromnym wyzwaniem, 
ponieważ Grono Przyjaciół WSD spełnia bardzo ważną funkcję polegającą 
na wspieraniu alumnów, zarówno modlitewnym, jak i materialnym. Bez nie-
go niektórzy z nich nie mogliby się utrzymać podczas formacji.  – „Alumni 
są z różnych środowisk. Niektórzy z nich pochodzą z ubogich rodzin. Studia 
generują pewne koszty, które trudno byłoby im pozyskać. Nie mają bowiem 
możliwości, by sobie gdzieś dorobić, tak jak robią to świeccy studenci" – 
mówił.  
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  Kleryk kieleckiego Seminarium - 

           Tomasz Pytlarz 
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                      RATUJEMY  ZABYTKI 

      Proboszcz daleszyckiej parafii – ks. Tadeusz Cudzik  czynił starania, 

aby przeprowadzić remont kaplicy znajdującej się w centrum parafialne-

go 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 niszczo-

ny przez korniki i wymaga szybkiej renowacji, aby nie został bezpowrot-

nie zniszczony.  

Kaplica pochodzi z 1908 roku, ufundowana przez ówczesnego probosz-

cza daleszyckiej parafii. Wewnątrz znajduje się drewniany ołtarz o kla-

sycznych formach z krucyfiksem i gipsową figurą Chrystusa. 

 

30 października i 1 listopada w okolicach cmentarza odbyła się 

kwesta. W puszkach znalazło się 14.300.00zł. Zebrane ofiary 

umożliwią uratowanie niszczejącego zabytkowego ołtarza i re-

mont muru otaczającego cmentarz  od ul. Chopina. 

 

 

 

Parafia Kaczyn z naszego dekanatu zwróciła się z prośbą o 

przekazanie do tamtejszej parafii obrazu św. Józefa, który pere-

grynował po dekanacie daleszyckim. W naszym kościele znaj-

duje się obraz św. Józefa—umieszczony w jednym z ołtarzy-  

więc prośba została  załatwiona pozytywnie i  obraz znajduje 

się w kościele w Kaczynie.  
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Rekolekcje poprowadził  w naszej parafii ks. Robert Śliz z parafii 

pw. Chrystusa Króla w Lublinie. Od 2019 roku  Ks. Robert tworzy 

ośrodek  duszpasterstwa w Lublinie.   

 

 To Kapłan z wieloma pasjami                                                                                                                             

zapalony żeglarz i narciarz.            

O obu swoich zainteresowa-

niach mówi z równą fascyna-

cją. – Zaczęło się od narciar-

stwa w czasie pobytu w semi-

narium.. Z żeglarstwem ze-

tknął się dzięki harcerstwu,             

z którym jest związany jako 

kapelan lubelskiego Hufca 

ZHP.  Pływanie w załodze wy-

maga umiejętności pracy w 

zespole, podejmowania odpo-

wiedzialności za innych. Uczy 

też samodzielności. „ To, co 

pociąga i w żeglowaniu, i w 

narciarstwie, to wyzwanie, 

człowiek    w pewien sposób 

dojrzewa do innych rzeczy” – 

podkreśla ks. Śliż. 
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PROGRAM   REKOLEKCJI 

NIEDZIELA, LISTOPAD 28 

 

06.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich 

08.30 – Msza św. dla dzieci 

10.00 – Msza św. dla młodzieży 

12.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich 

17.30 – różaniec 

18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich 

 

PONIEDZIAŁEK, LISTOPAD 29 

 

06.00 – roraty 

08.30 – Msza św. z nauką dla wszystkich 

10.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich 

12.00 – Msza św. dla chorych ( namaszczenie olejem chorych) 

16.00 – Msza św. dla dzieci 

17.30 – różaniec 

18.00 – Msza św. dla młodzieży i pracujących 

 

WTOREK, LISTOPAD 30  - DZIEŃ SPOWIEDZI 

 

06.00 – roraty 

 

08.30; 10.00; 12.00; 16.00; 17.00 – NABOZEŃSTWA POKUTNE 

 

18.00 – Msza św. dla młodzieży i pracujących. 
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                        WIZYTA   MIKOŁAJA 

 

       

 

Nieco wcześniej, 5 grudnia po Mszy św. dla dzieci ,  do daleszyckiej 

świątyni dotarł  niezwykły gość   -  zjawił się  św. Mikołaj. Przybył  

na szczególne  zaproszenie ks. Piotra Grzegorzyka.                                  

Powitanie  gościa przygotowała   p. katechetka—Monika Szostak, i  

parafialna schola.  Św. Mikołaj rozmawiał z dziećmi i na zakończenie  

spotkania obdarował dzieci drobnymi upominkami. To był radosny 

dzień dla dzieci . 
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W rolę  św. Mikołaja „wcielił się „ p. organista -                               

   SIERGIEJ  DEDIU 
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„ Patris corda – Ojcowskim sercem”. 

Na zakończenie roku świętego Józefa uczniowie klasy 1 b ze Szkoły 

Podstawowej w Daleszycach przedstawili montaż słowno – muzyczny 

o ziemskim opiekunie Pana Jezusa. W czasie występu przybliżyli po-

stać świętego Józefa wykorzystując fragmenty książki księdza Jana 

Twardowskiego „Przyjaciele Pana Boga” . Spotkanie przeplatane było 

piosenkami z gestami o patronie Kościoła, opiekunie rodzin.  

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękuję dzieciom i rodzicom za duże zaangażowanie oraz 

nauczycielom: Pani Małgorzacie Pietruch i Panu Robertowi Puchale  za 

pomoc w przygotowaniu przedstawienia. 

                                  KATECHETKA :        Henryka Karyś         
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Parafia zorganizowała charytatywne akcje świąteczne: 

„Dobro powraca” – zbiórka na rzecz biednych na Białorusi, płyny do mycia naczyń, 

proszek. Olej, cukier itp. Przy ołtarzu MB Częstochowskiej ustawiono kosz, do które-

go można składać przyniesione dary; 

 

 

 

 

Druga akcja „Paczuszka dla Maluszka”.                                                                          

Jest to zbiórka pieluch i innych artykułów kosmetycznych dla dzieci, i podopiecznych 

placówek pomocowych. Każdy, kto zechce pomóc małym dzieciom i mamom w po-

trzebie, może wziąć bombkę z choinki ustawionej w nawie bocznej, a w zamian pro-

szony jest o przyniesienie przygotowanej paczuszki dla jednego maluszka.  Dary 

można składać przy ołtarzu Serca Pana Jezusa. 

 

 

 

 

Na prośbę Ojca Świętego Papieża Franciszka, we wszystkich parafiach organizowana jest 

tzw. Droga t Synodalna, o temacie Komunia, Uczestnictwo, Misja w życiu Kościoła. Rów-

nież i w naszej parafii zostaną podjęte starania, aby aktywnie uczestniczyć w Synodzie two-

rząc Zespół Synodalny. W czasie spotkań omówimy tematy proponowane przez Stolicę Apo-

stolską.       Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w przygotowaniach i konsultacjach proszeni 

są o kontakt z Ks. Konradem. 
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PASTERKA 
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  Kapłani pogrążeni w modlitwie przed   Dzieciątkiem                      

  w żłobku   w stajence  betlejemskiej  
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    26 grudnia         Święto Świętej Rodziny                                        

 - Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem                            

   ks. biskupa Mariana Florczyka                                     

  odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.  
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Ks. Biskup  Marian Florczyk  celebrował także uroczystą SUMĘ 

Koncelebranci : ks. Tadeusz Cudzik -  proboszcz  i  ks. Piotr  

Grzegorzek -  wikariusz 
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Małżeństwo: Monika i Paweł Szostakowie podziękowali                     

    Biskupowi 
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                           Małżeństwa otrzymały pamiątkowe obrazki  

  z błogosławieństwem ks. Biskupa  Mariana Florczyka 
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KS. Konrad Wójcik - reżyser „Jasełek”, w których zaangażowana była 

młodzież z parafii, chór „URATOWANI” na czele z dyrygentem Arka-

diuszem, Mateuszem Radomskim, Natalia Jaworska.                              

Wspólne kolędowanie wspierali,  którzy technicznie obsługiwali to 

wydarzenie: Dyrektor MGOK Norbert Wojciechowski, Tomasz  Kło-

sowicz, Łukasz  Górski, oraz Pani Monika  Szostak. 
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„BŁOGOSŁAWIONEGO ROKU  2022” 

Życzył  swoim Parafianom Ks. Tadeusz Cudzik -  

proboszcz daleszyckiej parafii. Życzenia można 

„odsłuchać” do woli na stronie „Facebooka” 
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    Tradycyjne koniec roku kalendarzowego jest okazją do podsu-

mowania tego, co wydarzyło się w ciągu minionych miesięcy.                

W naszej parafii zdarzyło się wiele dobrego, ale  Polska i cały świat  

w dalszym ciągu boryka się z pandemią koronawirusa.  

         Nieco statystyki dla potomnych: 

      Wydawało się, że rok 2020 będzie najgorszym pod względem 

zgonów od czasu zakończenia II wojny światowej. Kończący się 

właśnie 2021 jest jeszcze gorszy. Liczba ofiar śmiertelnych na 

świecie  przekroczy pół miliona.  

Wg danych podawanych codziennie przez Ministerstwo Zdrowia w 

2021 r. z powodu koronawirusa zmarło w Polsce 68 tys. 506 osób. 

To ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. To efekt dwóch fal 

pandemii w trzeciej, wiosennej i wciąż trwającej czwartej. Mówi 

się, że w 2020 r. były dwie fale, ale tak naprawdę tragiczna w skut-

kach była tylko druga, czyli jesienna. Pierwsza była wręcz niezau-

ważalna. 

W Europie więcej osób niż w Polsce w 2021 r. zmarło jedynie                 

w Niemczech (77,8 tys.) i Wielkiej Brytanii (74,6 tys.). W liczbie 

ofiar śmiertelnych prześcignęliśmy w tym roku Włochy (niecałe 63 

tys.), Turcję (61 tys. ), Francję (59 tys.), Rumunię (prawie 43 tys.), 

Hiszpanię (38,4 tys.), nie mówiąc już o takich krajach, jak Węgry 

(ponad 29 tys.), Bułgaria (25 tys.) czy Czechy. W Polsce zmarło 

więcej osób niż w RPA (tam 62,4 tys.).                                                    

30 grudnia MZ poinformowało o 709 zgonach przy 14 tys. 325 

nowych zakażeniach. Od początku pandemii do końca 2021 r. z 

powodu koronawirusa zmarły  w Polsce 97 tys. 54 osoby.                      

W światowym zestawieniu  jesteśmy na 15. miejscu. Najwięcej 

ofiar COVID-19 pochłonął w Stanach Zjednoczonych (845 tys. 

745), Brazylii (619 tys. 24), Indiach (481 tys. 80), Rosji (308 tys. 

860) i Meksyku (299 tys. 285). Z państw europejskich więcej zgo-

nów niż w Polsce odnotowano w Wielkiej Brytanii (148 tys. 421), 

Włoszech (137 tys. 247), Francji (123 tys. 552) i Niemczech (112 

tys. 512). 
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SPRAWOZDANIE ZA  ROK 2021 

Kolęda w ubiegłym roku była podobna jak teraz – hybrydowa, bardzo serdecznie dziękuję 

tym wszystkim, którzy mimo pandemii, zechcieli nas przyjąć. Zresztą, to dla wszystkich jest 

jasne, że nie chodzi tylko o pandemię. 

U początku roku została powołana Komisja d/s Koronacji Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej i 

serdecznie dziękuję, tym, którzy szczególnie zaangażowali się w prace przy Koronacji. 

Wspomnę o dwóch koncertach zorganizowanych w naszym kościele. 

Głównym wydarzeniem minionego roku była Uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej 

Daleszyckiej – 17 lipca. Nie potrafię zrozumieć wielu naszych parafian, którzy zlekceważyli 

to wydarzenie, a w gruncie rzeczy naszą Matkę. 

Był to czas kiedy odszedł po 5 latach Ks. Marcin a powitaliśmy Ks. Piotra, który jednak  nie 

może odnaleźć się w naszej parafii. 

Koniec sierpnia był czasem podziękowania z udziałem Ks. Bpa Mariana dla tych wszystkich, 

którzy pomagali w przygotowaniach i przeżyciu Koronacji. Wiem, że nie wszyscy byli zado-

woleni, ale chyba nie ma ocen doskonałych. 

Przeżyliśmy beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej 

Byliśmy na Litwie i w ten sposób dostarczyliśmy na Białoruś wiele wiktuałów, ubrań, rowery  

Powstała Wspólnota „Margaretka” modląca się w intencji księży 

Przeżyliśmy peregrynację Obrazu Św. Józefa. 

Pamiętacie jak wyglądał kościół jeszcze kilka miesięcy temu. Bałem się trochę malowania, ale 

jak zawsze Matka Boża opiekuje się nami bardzo dobrze. 

Serdecznie dziękuję p. Annie Oszczeplskiej za wytrwałe redagowanie „Zwiastuna” oraz Kro-

niki parafialnej. 

Dziękuję p. Henryce Zychowicz, Grażynie Samburskiej, Marii Kraj, Piotrowi Zychowiczowi, 

Piotrowi Maciejewskiemu, Agnieszce Malareckiej, Michałowi Krzywickiemu, Zbyszkowi 

Paluchowi, Wacławowi Pawlikowi. Sylwestrowi Wójcikowi, który zapewnia nam ogrzewanie 

kościoła. 

Szczególne podziękowanie kieruję do p. Burmistrza Dariusza Meresińskiego, który w każdej 

sytuacji pomaga w sprawach parafialnych. 

Statystyka parafialna: chrzty – 49, I Komunia św. – 70, bierzmowanie – 70, śluby – 24, chorzy 

– ok. 450 (wiele osób bez sakramentów św. ) pogrzeby – 105, Komunii św. rozdaliśmy ok. 

100 tysięcy. 

Finanse: przez kasę parafialną przeszło 1.232.877.18,   natomiast w kasie parafialnej jest 

365.828,00  

Planowane prace: konserwacja ambony – 170.000,00, konserwacja ołtarza w Kaplicy cmen-

tarnej ok. 60.000,00, naprawa muru cmentarnego 30.000,00, odwodnienie i izolacja murów 

kościelnych, wymiana drzwi, szafy do salki, ławki do kościoła,  

Zastanawiam się ciągle co zrobić z Domem Ludowym czy parafialnym, także często już 

wspominacie o Domu przedpogrzebowym. Jeśli się na coś zdecyduję, to oczywiście to ogło-

szę. 

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary, pomoc, modlitwy i każde życzliwe słowo. 

                                                                             Proboszcz  ks.  Tadeusz  Cudzik 


