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Czerwiec to czas Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Litania, nabo-
żeństwo czerwcowe i to żmudne 
codzienne śpiewanie tych samych 
wezwań. Ale wszystko to po to, by 
przebudować nasze serca. Cały 
problem naszego życia zawiera się 
w naszym sercu, to tutaj nie potra-
fimy przebaczyć, zrozumieć, współ-
czuć, kochać, być życzliwym itd. 
Wszystkie sprawy w naszym życiu 
obracają się wokół naszego serca . 
Wezwania Litanii do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa pokazują nam, 
jakie to serce nasze powinno być, 
byśmy wszystkie problemy przeży-
wali inaczej, mniej boleśnie a bar-
dziej owocnie. Oczywiście, najła-
twiej jest zwalać winę na innych, że 
są tacy czy inni, ale problem zaw-
sze tkwi w naszym sercu.  

 Słowo proboszcza 

 Kącik jubilata 

 Wieści z parafii 

 I komunia święta 

 O czym nie wszyscy wie-
dzą? 

 Odnowa życia w Duchu 
Świętym „Droga na Syjon” 

 Powstanie Odnowy  
Charyzmatycznej 

 Wielki Koncert Uwielbienia 

 Z historii parafii – ksiądz 
Antoni Wenikajtys 

 Uroczystość Św. Piotra i 
Pawła 

 Siostra Łucja o przyszłości 
Polski 

  
 

 
 

Przed kilkudziesięciu laty były w 
naszej diecezji misje prowadzone 
przez O.O. Jezuitów. Tematyka tych 
misji była związana właśnie z Ser-
cem Jezusa. Z okazji tych misji ro-
dziny intronizowały w swoich do-
mach obraz, obrazek Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Jeszcze kilka, 
kilkanaście lat po tych wydarze-
niach można było spotkać te obra-
zy w domach, dziś jest to już uni-
kat, choć byłem pozytywnie zdzi-
wiony w naszej parafii, że kilkana-
ście tych obrazów widziałem. Popa-
trzcie w domach, gdzie one są, mo-
że wyrzucone gdzieś na strych, 
schowane za szafę. Warto je wy-
ciągnąć, odnowić, przeprosić Jezu-
sa i codziennie oddawać Mu siebie 
i swoich bliskich. 

Jezu, uczyń serca nasze 
według Serca Twego. 

Czerwiec miesiącem 
Najświętszego Serca  Jesusowego 

Na świecie  najdłużej żyją Japończycy: kobie-
ty - 87 lat, a mężczyźni - 80 lat. Zaraz po nich 
są mieszkanki Hiszpanii, Szwajcarii, Singapuru 
i Włoch, które żyją 85 lat. We Francji, Austra-
lii, Korei Południowej, Luksemburgu i Portu-
galii kobiety żyją przeciętnie 84 lata. 
Jeśli chodzi o mężczyzn, to najdłużej żyją 
mieszkańcy Islandii - 81 lat. W Szwajcarii, 
Australii, Izraelu, Singapurze, Nowej Zelandii, 
Włoszech, Japonii i Szwecji przeciętna  dłu-
gość życia wynosi 80 lat. 
Polki żyją średnio 81 lat, czyli aż o 8 lat dłużej 
aniżeli Polacy! Prognozuje się, że za 30 lat 
średnia długość życia Polaków wzrośnie o ok. 
5 lat.  
Jubilatki tego miesiąca wprawdzie przekro-
czyły ową granicę, ale życzymy jeszcze wielu, 
wielu lat w zdrowiu , dużo miłości od najbliż-
szych osób i przyjaciół. 

JUBILATKAMI  CZERWCOWYMI SĄ: 

Pani Władysławie Smołuch z Daleszyc  

ur. 2 czerwca 1926 roku 

Pani Mariannie Kowalskiej z Niw   

ur. 25 czerwca 1926 roku 

Życzymy  dużo zdrowia, które niezależnie 

od wieku jest bardzo ważne - dla Was jest 

także bardzo cenne, wszelakich Łask Bożych i 

nieustającego poczucia bycia potrzebnym, 

bowiem dojrzały wiek ma swoje dobre stro-

ny, dopiero wtedy człowiek jest doceniony. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŚWIĘCENIE  FIGUR  MATKI BOŻEJ  FATIMSKIEJ 
Zgodnie  z wcześniejszymi zapowiedziami  13 maja 2016 w 
czasie Mszy Św. poświęcono figury MB Fatimskiej. Wieczo-
rem o godzinie 20 odbyło się uroczyste poświęcenie fere-
tronu z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Następnie, pod prze-
wodnictwem ks. Proboszcza Tadeusza Cudzika przy udziale 
parafian, odbyła się procesja wokół kościoła. 

……. 
 

Ks. Proboszcz podkreślił przesłanie objawień fatim-
skich, konieczność nawrócenia i modlitwy o pokój. Na-
leży dodać, że zakup figur sfinansowali wierni z parafii i 
Kółka Różańcowe. Figury zaopatrzone są w certyfikaty, 
bowiem wykonano je w Fatimie w Portugalii. 

 (foto: ks. D. Szczykutowicz  i  A. Borek) 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem 
nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również 
dla całej wspólnoty parafialnej. Jest dniem wielkiej 
radości i szczęścia. Oto bowiem po raz pierwszy w swo-
im życiu  dzieci w pełni uczestniczyły w ofierze Mszy 
Świętej. Po raz pierwszy przyjęły do swoich serc Naj-
świętsze Ciało Pana Jezusa. Pierwszą Komunię Świętą 
przyjęło w naszej parafii 72 dzieci. 

PROCESJAA BOŻEGO CIAŁA 
W społeczności parafialnej  
kultywuje się wiele religij-
nych obrzędów. Przykładem 
są tłumy ludzi uczestniczą-
cych  w procesji Bożego 
Ciała. Kilkudziesięcioletnią 
tradycją  jest budowanie w 
Daleszycach ołtarzy, które  
przez określane są mianem 
„papieskich”. Są one bardzo 
okazałe, wytworne, nic więc 
dziwnego, że w tym dniu do 
Daleszyc przyjeżdżają z oko-
licy ludzie, aby uczestniczyć 
w procesji i obejrzeć ołtarze. 
To święto ma tutaj swoisty 
„klimat”. 

Chrzty: 
1. Laura, Nikola córka Dawida i Żanety – ochrz. 30.04 
2. Kornelia, córka Wiktora i Olgi Maciejewskich z 
Daleszyc ochrz. 1.05 
3. Natalia, córka Pawła i Katarzyny Chmieleckich z 
Dankowa ochrz. 8.05 
4. Małgorzata, Krystyna, córka Łukasza i Kamili Flo-
reckich z Niw ochrz. 15.05 
5. Amelia, Anastazja, córka Michała i Karoliny ze 
Słopca Szl. ochrz. 21.05. 
Śluby: 
1. Daniel Maniak z Kielc i Emilia Kapuścińska z Dale-
szyc – 30.04 
2. Adrian Kwaśniewski z Daleszyc i Sylwia Paździesz z 
Jęgrzna – 14.05 
3. Leszek Stąpór i Beata Kraj – oboje z Brzechowa – 
21.05 
Pogrzeby: 
1. Henryk Stąpór ur. 1935 z Kranowa – 21.04 
2. Walentyna Maciejewska ur. 1924 z Daleszyc – 
25.04 
3. Helena Wąś ur. 1933 z Daleszyc – 04.05 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Odnowa w Duchu będzie prawdziwa i da 
Kościołowi prawdziwą płodność nie przez to, 
że wzbudzi nadzwyczajne dary i charyzmaty, 
lecz przez to, że na zwykłych ścieżkach życia 
doprowadzi jak najwięcej wiernych do cier-
pliwego, pokornego i wytrwałego wysiłku, by 
coraz lepiej poznać tajemnicę Chrystusa i 
świadczyć o niej” [Jan Paweł II] 
Na spotkania Wspólnoty Odnowa Życia w 
Duchu Świętym z Daleszyc zapraszamy 
wszystkich, którzy pragną odkryć modlitwę 
serca. Zapraszamy tych, którzy pragną pogłę-
bić, odnowić czy też odnaleźć relację z Panem 
Jezusem lub tych, którzy są zmęczeni życiem, 
którzy mają problemy i szukają Boga. Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą zwyczajnie 
pobyć w obecności Boga. 
Spotkania wspólnoty „Droga na Syjon” roz-
poczynają się mszą świętą wieczorną w każdy 
czwartek w kościele parafialnym św. Michała 
Archanioła w Daleszycach. Po Eucharystii 
gromadzimy się wszyscy w salce przykościel-
nej. 

O. Remigiusz Recław SJ 

156 (lub 167) r. - Po męczeńskiej śmierci biskupa Polikarpa i jedenastu wiernych z kościoła w Smyrnie (Turcja) zai-
nicjowano praktykę czczenia zmarłych "świętych" i ich relikwii.  
II w. - Święty Klemens z Aleksandrii pisał: "Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko 
myślenie, że jest kobietą". 
200 r. - Ustanowiono "stan duchowny" przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijanie zostali podzieleni na du-
chownych i laików - przedtem wszyscy byli na równi, jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem. 
360 r. - Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów. 
431 r. - Sobór w Efezie przyjmuje zasadę wiary w boską naturę Jezusa i uznaje Marię za "Bożą Rodzicielkę". 
600 r. - Wprowadzenie "godzinki" do M.B. oraz łacinę do liturgii. 
715 r. - Wprowadzono modlitwy do świętych. 
726 r. - W Rzymie zaczęto czcić obrazy. 
783 r. - Nastał zwyczaj całowania nóg papieża. 
835 r. - Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 
1 listopada. 
1015 r. - Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków 
przez ich rodziny. Dotąd duchowni mieli żony i dzieci. 
1140 r. - Ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów świętych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieu-
porządkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny!). 
1263 r. - Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią. 
1264 r. - Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała. 
1846 r. - 1 czerwca wydano zakaz wstępu do watykańskiego archiwum nawet kardynałom, bez specjalnego zezwo-
lenia papieża. 
1852 r. - Wprowadzono nabożeństwo majowe do N.M.P. 
1854 r. - Wprowadzono dogmat o tzw. Niepokalanym Poczęciu N.M.P. 
Początek XX w. - Pius X oświadczył dosłownie: "Religia żydowska była podstawą naszej religii, została jednak za-
stąpiona nauką Chrystusa i nie możemy uznać dalszej racji istnienia tamtej". 
1992 r. - Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia 
krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat. 
1993 r. - Watykan uznaje istnienie państwa Izrael. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruch Odnowy w Duchu Świętym, znany 
w dzisiejszej formie, bierze swój począ-
tek od kościoła anglikańskiego. Był to 
Kościół reformowany, ale gdy wchodził w 
formy upaństwowionego Kościoła – 
szczególnie groził mu formalizm. W 1738 
r. z tego Kościoła powstał Kościół meto-
dystyczny. W 1900 r. pastor metody-
styczny Charles Parham otworzył Szkołę 
Biblijną w Kansas. Miał trzydziestu stu-
dentów stacjonarnych. Jedynym pod-
ręcznikiem była Biblia. Po roku działania 
szkoły – studenci opracowywali temat 
„Jaka jest biblijna oznaka rzeczywistego 
chrztu w Duchu Świętym?” Z opisów 
zesłań Ducha Świętego w Dziejach Apo-
stolskich wyciągnęli wniosek, że jedyną 
pewną oznaką biblijną chrztu w Duchu 
Świętym był charyzmat mówienia innymi 
językami. Zaczęli modlić się gorliwie o 
takie wylanie Ducha Świętego. Gdy mo-
dlili się w pierwszą noc XX wieku (1 
stycznia 1901 r.) jedna ze studentek 
Agnieszka Ozman poprosiła pastora, aby 
nałożył na nią ręce (a nie było wówczas 
takiej praktyki) i zaczął się za nią modlić. 
Gdy to zrobił, wówczas w grupie pojawiło 
się doświadczenie mówienia różnymi 
niezrozumiałymi językami. 
Tak wyglądał początek, stopniowo w to 
samo doświadczenie duchowe wchodziło 
coraz więcej osób, tworząc kolejne 
wspólnoty. Dostrzegamy zatem, że ruch 
Odnowy w Duchu Świętym to po prostu 
wspólnoty charyzmatyczne, czyli grupy 
ludzi świeckich, które spotykają się na 
modlitwie, proszą o Ducha Świętego, 
modlą się w językach, wychodzą do ludzi, 
aby przepowiadać odważnie i z mocą 
Królestwo Boże. A ponieważ wspólnot 
ciągle przybywa – wspólnoty charyzma-
tyczne wzięte wszystkie razem zostały 
nazwane ruchem Odnowy w Duchu 
Świętym. 
W latach 50-tych i 60-tych rozpoczęło to 
wielki proces ekumeniczny. Doświadcze-
nie zielonoświątkowe zaczęło pojawiać 
się w tradycyjnych Kościołach prote-
stanckich. Ci, którzy doświadczali chrztu 
w Duchu pozostawali w swoich macie-
rzystych Kościołach i starali się o ożywie-
nie w nich wiary. W przeżytym przez 
siebie doznaniu charyzmatycznym wi-
dzieli doświadczenie przeznaczone dla 
wszystkich wiernych. Ruch zyskiwał sobie 
coraz większą popularność z powodu 
przeintelektualizowania wiary oraz chęci 
doświadczenia żywej wspólnoty w której 
realnie działa Bóg. Od 1958 roku na ruch 
Odnowy otworzyły się tradycyjne Kościo-
ły protestanckie w Stanach Zjednoczo-
nych: luterański, episkopalny i prezbite-
riański. Jako pierwszy, w 1962 roku, wy-
powiedział się oficjalnie na ten temat 
Kościół luterański, uznając modlitwę w 

powiedział się oficjalnie na ten temat 
Kościół luterański, uznając modlitwę w 
językach jako jeden z darów Ducha 
Świętego. Najpóźniej, bo w 1970 roku, 
stanowisko wobec tych kwestii zajął 
Kościół prezbiteriański, wskazując na 
swoją otwartość na ruch Odnowy w 
Duchu Świętym. Rok później wypowie-
dział się oficjalnie o praktyce chrztu w 
Duchu. Wśród Kościołów protestanc-
kich najbardziej radykalne stanowisko 
zajmowali baptyści. Jeszcze w roku 
1973 odrzucali w całości zielonoświąt-
kowe doświadczenie wylania Ducha 
Świętego. 
Natomiast katolicki Ruch Odnowy w 
Duchu Świętym rozpoczął się na uni-
wersytecie w Pittsburgu. 6 stycznia 
1967 r. czterech studentów teologii 
uczestniczyło w modlitwie z prośbą o 
chrzest w Duchu w Kościele episkopal-
nym. Jeden  z nich – Ralph Keifer – po 
tej modlitwie wrócił do Kościoła kato-
lickiego i podzielił się tym doświadcze-
niem. Ralph nałożył ręce na kilku swo-
ich kolegów. Efektem tego była modli-
twa w językach tych, którzy otrzymali 
chrzest w Duchu. Równolegle w tym 
samym czasie (w styczniu) studentka 
tej samej uczelni w Pittsburgu modląc 
się w kaplicy, padła na ziemie i miała w 
sobie doświadczenie szaleństwa miło-
ści Bożej. Po kilku dniach zaczęła mo-
dlić się w językach. 
Już w marcu pytano „nowonawróco-
nych”, kiedy zamierzają opuścić Kościół 
katolicki? Tymczasem oni odpowiadali, 
że nie mają takiego zamiaru. Chary-
zmaty nie tylko pobudzały ich do miło-
ści i zapału apostolskiego, ale odnaj-
dywali oni na nowo Eucharystię kato-
licką, różaniec, całą doktrynę rozja-
śnioną jakby na nowo. Ich życie nie 
sprzeciwiało się strukturom Kościoła, 
ani ich nie dezintegrowało. Doświad-
czenie Ducha dało im jakby nowe ser-
ce, pragnienie życia według Ducha, 
życia w Duchu Świętym. Amerykańska 
Konferencja Episkopatu zleciła zbada-
nie tego ruchu biskupowi Aleksandrowi 
Zaleskiemu z Michigan. Ten, 14 grudnia 
1969 r., wydał o nich pochlebną opinię, 
pisząc: „ruch ten prowadzi do lepszego 
postępowania, lepszego chrześcijań-
skiego zrozumienia, postępu duchowe-
go, pilnej lektury Pisma świętego, głęb-
szego pojmowania wiary. (…) Może 
najroztropniejszym sposobem (…) jest 
obserwowanie skutków na tych, którzy 
uczestniczą w spotkaniach modlitew-
nych. I wszystko zdaje się wskazywać 
na to, że takie uczestnictwo prowadzi 

nych. I wszystko zdaje się wskazywać 
na to, że takie uczestnictwo prowadzi 
ich do lepszego zrozumienia roli chrze-
ścijan w Kościele. (…) Ruchu nie należy 
zabraniać, lecz upoważniać do rozwija-
nia się, chociaż trzeba wyrażać pewne 
zastrzeżenia.” Raport zauważał, że 
członkowie wspólnot charyzmatycz-
nych mają większy szacunek i poważa-
nie do instytucji Kościoła. Jakby bar-
dziej czuli, że należą do ciała, którego 
Głową jest Jezus, a w ciele wszystko 
podporządkowane jest Głowie. Dzięki 
temu ruch Odnowy w Duchu Świętym 
pogłębiał przywiązanie członków Ko-
ścioła. Papież Paweł VI wypowiedział 
się na temat ruchów charyzmatycznych 
w 1973 r.: „Tchnienie Ducha przyszło 
obudzić w Kościele uśpione energie, 
wydobyć ukryte charyzmaty, by rozlać 
ten zmysł życia i radości, który sprawia, 
że  w każdej epoce historii na nowo 
wytryska młodość i aktualność Kościo-
ła.” W roku 1975 nastąpiło przełomo-
we wydarzenie dla Odnowy w Duchu 
Świętym. Papież Paweł VI podczas III 
Międzynarodowego Kongresu Katolic-
kiej Odnowy Charyzmatycznej oświad-
czył w Rzymie, przy dziesięciu tysiącach 
delegatów z całego świata: „Odnowa 
jest szansą dla Kościoła i świata.” To 
były najważniejsze słowa Ojca Święte-
go dla członków katolickich wspólnot 
charyzmatycznych, którzy usłyszeli z 
ust papieża, że Kościół ich potrzebuje. 
Całe przemówienie rozpoczęło się sło-
wami „Obecnie Kościół i świat więcej 
niż kiedykolwiek potrzebują, aby cud 
Zielonych Świąt nadal dokonywał się w 
historii.” Chociaż w przemówieniu było 
również wiele napomnień, wypowie-
dzianych w bardzo serdecznym tonie, 
to wybrzmiewała z nich dobroć, miłość 
i wdzięczność papieża wobec tysięcy 
ludzi otwartych na nowy wiatr Ducha 
Świętego. 
Po przemówieniu Paweł VI powiedział 
do kard. Suenensa „polecam poświęcić 
się trosce o pełną integrację ruchu 
charyzmatycznego z Kościołem.” Kard. 
Leon Suenens bardzo zabiegał, by po-
godzić czujność ze swobodą, aby nie 
było czegoś takiego, że z powiewu łaski 
czynimy instytucję. „Nowość Odnowy 
Charyzmatycznej nazwaną w Kościele 
Katolickim Odnową w Duchu Świętym 
polega na poważnym potraktowaniu 
świadomego korzystania z charyzma-
tu.” 

               Katarzyna  Szczepaniak                                                                             
Katarzyna Szczepaniak 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historię każdej parafii tworzą parafianie 
i kapłani. Przedstawiamy sylwetkę nie-
znanego współczesnym  i zapomniane-
go księdza, który przez kilka lat spra-
wował posługę kapłańską w naszej 
parafii i był częścią jej historii. Urodził 
się 23 stycznia 1873 r. w Warszawie. 
Rodzicami jego byli Konstanty i Micha-
lina z Raczkowskich. Początkowe nauki 
pobierał w rodzinnym mieście, gdzie 
następnie ukończył gimnazjum i uzyskał 
dyplom aptekarski. W roku 1893 wstą-
pił do Seminarium duchownego w War-
szawie, skąd w cztery lata później prze-
niósł się do Seminarium Duchownego w 
Kielcach. Po jego ukończeniu 26 kwiet-
nia 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa Tomasza Kulińskiego w 
Kielcach. Do pracy duszpasterskiej zo-
stał skierowany na wikariat do parafii 
Kije, skąd został przeniesiony na analo-
giczne stanowisko do Daleszyc. 
Wprawdzie był wikariuszem, ale ówcze-
sny proboszcz Franciszek Brudzyński z 
racji pełnienia ważnych funkcji w kie-
leckiej kapitule katedralnej przebywał 
w Kielcach, pozostawiając administro-
wanie daleszycką parafią młodemu 
księdzu Antoniemu. Świadczy o tym 
fakt, że  spisywane w latach 1905- 1912 
akta w księgach parafialnych podpisy-
wane są przez ks. Antoniego Wenikajty-
sa.   W październiku 1909 roku „Gazeta 
Świąteczna” (wydanie warszawskie) 
pisała o poświęceniu rozbudowanego w 
latach 1906-1909 kościoła w Daleszy-
cach : „ …Staraniem śp. Ks. Fr. Brudzyń-
skiego (zm. 14.06.1909) zarządzającego 
diecezją Kielecką, proboszcza parafii 
daleszyckiej oraz jego wikariuszów, a 
szczególnie księdza Wenikajtysa, stanął 
nowy, piękny kościół o trzech nawach i 
dwóch bocznych kaplicach…”   
Ks. Jacek Pycia w 1938 roku opubliko- 

wał wspomnienia z pogrzebu ks. F. 
Brudzyńskiego:„ …Nad zwłokami w 
katedrze przemawia ks. Wenikajtys – 
wikary z Daleszyc. W retorycznym pato-
sie woła do obecnych parafian dale-
szyckich: zabierzcie zwłoki do Daleszyc, 
nie pozwalajcie im być w Kielcach, z 
dala od siebie…itd.                                    
Słuchacze stoją cicho – gdzież nieść 
ciało ze dwie mile.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Ks. Antoni pełnił funkcje proboszcza w 
kilku parafiach. W latach  1925 – 1928 
był proboszczem w Złotym Potoku. Tu 
zastało go historyczne utworzenie die-
cezji częstochowskiej oraz radość z 
nadania tytułu wicedziekana dekanatu 
żareckiego. Pozostawił po sobie wspo-
mnienie dobrego kapłana, oddanego 
całym sercem dla pracy duszpasterskiej, 
który pod wpływem nieszczęśliwego 
wypadku stracił to co najcenniejsze, 
zdrowie. W roku 1927 doszło do tra-
gicznego wypadku, którego skutki po-
zostawiły ślad do końca  życia Kapłana. 
W czasie pilnego wyjazdu duszpaster-
skiego do chorego, konie poniosły po-
wóz i zerwały wędzidła. Kapłan trzyma-
jący lejce był ciągnięty po kamienistej 
drodze przez dziesiątki metrów. 

Przeżył wypadek, jednak jego rekonwa-
lescencja trwała wiele miesięcy. 
Wspominający go mieszkańcy zaznacza-
li, że odtąd do końca życia, nosił rozpo-
znawalną opaskę na głowie. Po kilkuna-
stu miesiącach, z powodów zdrowot-
nych zrezygnował z pełnienia funkcji 
proboszcza złotopotockiej parafii. Pozo-
stawił po sobie wspomnienie dobrego 
kapłana, oddanego całym sercem dla 
pracy duszpasterskiej, który pod wpły-
wem nieszczęśliwego wypadku stracił 
to co najcenniejsze, zdrowie. 
W roku 1927 doszło do tragicznego 
wypadku, którego skutki pozostawiły 
ślad do końca  życia Kapłana. W czasie 
pilnego wyjazdu duszpasterskiego do 
chorego, konie poniosły powóz i zerwa-
ły wędzidła. Kapłan trzymający lejce był 
ciągnięty po kamienistej drodze przez 
dziesiątki metrów. Przeżył wypadek, 
jednak jego rekonwalescencja trwała 
wiele miesięcy. Wspominający go 
mieszkańcy zaznaczali, że odtąd do 
końca życia, nosił rozpoznawalną opa-
skę na głowie. Po kilkunastu miesią-
cach, z powodów zdrowotnych zrezy-
gnował z pełnienia funkcji proboszcza 
złotopotockiej parafii. Po przejściu na 
emeryturę 25 września 1928 r. za-
mieszkał w Częstochowie, gdzie pełnił 
obowiązki kapelana w tutejszym domu 
Braci Szkolnych. W 1932 r., został mia-
nowany spowiednikiem zwyczajnym 
Sióstr Urszulanek i Sióstr Niepokalane-
go Serca Maryi w Częstochowie. W 
1938 r. zwrócił się z prośbą o przenie-
sienie do Domu Księży Emerytów w 
Częstochowie. Zmarł 25 czerwca 1943 
r. w Częstochowie, gdzie został pocho-
wany na cmentarzu św. Rocha. 
Wypada dodać, że w Złotym Potoku  
jedna z ulic nosi nazwę ks. Antoniego 
Wenikajtysa.                 A.Oszczepalska 

Siostra Łucja dos Santos była jednym z 
trojga dzieci, którym objawiła się Matka 
Boska w Fatimie. W swoich przepowied-
niach ujawniła, jaki los czeka Polskę i 
świat. Zakonnica była świadkiem obja-
wień, podczas których dowiedziała się 
m.in. o zamachu na Jana Pawła II. Do 
śmierci żyła w klasztorze, a swoje tajem-
nice przekazywała ojcu Augustynowi 
Fuentesowi. 
Portal Fronda.pl, opierając się na tek-
stach z książki "Odkryte sekrety przyszło-
ści" Stephena Lassare'a, opisał przepo-
wiednie siostry Łucji. 
• Chiny najadą na Rosję i czeka nas III 
wojna światowa, 
• wojna jądrowa i jej następstwa zniszczą 

• Chiny najadą na Rosję i czeka nas III 
wojna światowa, 
• wojna jądrowa i jej następstwa znisz-
czą wiele krajów: Niemcy, Danię, Ho-
landię, Francję, 
• Polska nie zostanie zniszczona - lud-
ność zdąży uciec i po zakończeniu dzia-
łań zbrojnych wróci do kraju, 
• zjawiska atmosferyczne "ugaszą woj-
nę i uratują resztę ludzkości przed cał-
kowitą zagładą". 
Jak czytamy "Polska tym razem zosta-
nie oszczędzona i będzie jedynym pań-
stwem, które ze światowego katakli-
zmu wyjdzie jako państwo potężniej-

stwem, które ze światowego katakli-
zmu wyjdzie potężniejsze, silniejsze i 
wspanialsze. Od niej zależeć będzie 
przyszłość Europy. W niej rozpocznie 
się odrodzenie świata przez ustrój, 
który stworzy, przez nowe prawa, 
zgodne z prawem Bożym. Polska w 
swoich granicach będzie realizować 
prawo Boże, gdyż dość zaznała 
krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i 
bezprawia. Zbuduje nowy dom bra-
terstwa wszystkich narodów świata, 
a dla swoich dzieci będzie matką.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwe imię Piotra to Szymon (Sy-
meon). Pan Jezus zmienił mu imię na 
Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż 
miało ono symbolizować jego przy-
szłe powołanie.  
 Kiedy Chrystus Pan włączył Piotra do 
grona swoich uczniów, ten nie od 
razu przystał do Pana Jezusa, ale na-
dal trudnił się pracą rybaka. Dopiero 
po cudownym połowie ryb defini-
tywnie został przy Chrystusie w cha-
rakterze Jego ucznia wraz ze swoim 
bratem, Andrzejem. Kiedy Jezus za-
pytał Apostołów " za kogo Mnie uwa-
żacie?" - usłyszał z ust Piotra wyzna-
nie: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego". Za to otrzymał w nagrodę 
obietnicę prymatu nad Kościołem 
Chrystusa: "Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało 
i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie. Otóż i Ja 
tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli 
skała), i na tej skale zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne go nie prze-
mogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwią-
zane w niebie". Przed odejściem do 
nieba Pan Jezus zlecił Piotrowi naj-
wyższą władzę pasterzowania nad 
Jego Apostołami i pozostałymi wier-
nymi wyznawcami. Piotr osiadł na 
stałe w Rzymie. Tu także poniósł 
śmierć męczeńską za panowania 
cesarza Nerona ok. 64 roku, umiera-
jąc na krzyżu. na wzgórzu watykań-
skim.   Ukrzyżowany według świadec-
twa Orygenesa głową w dół na wła-
sną prośbę, gdyż czuł się niegodnym 
umierać na krzyżu jak Chrystus. Ce-
sarz Konstantyn Wielki wystawił ku 
czci św. Piotra nad jego grobem bazy-
likę.  Bazylika jest symbolem całego 
Kościoła Chrystusa. Rocznie nawiedza 
ją kilkanaście milionów pielgrzymów i 
turystów z całego świata. W czasie 
prac archeologicznych przeprowa-
dzonych w podziemiach bazyliki św. 
Piotra w latach 1940-1949 znaleziono 
pod konfesją (pod głównym ołtarzem 
bazyliki) grób św. Piotra. 

Od roku 258 uroczystość wspomnienia Apostoła Pawła obchodzono razem ze św. Piotrem, zarówno na Wschodzie, jak i 
na Zachodzie 29 czerwca. Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby 
równał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współ-
założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie 
                                                                                                                                                  są ich relikwie i sanktuaria. 

Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji - 
Mała Azja. Urodził się jako obywatel 
rzymski, co dawało mu pewne wy-
różnienie i przywileje. Paweł, dawny 
prześladowca młodego Kościoła, 
dotknięty łaską Bożą na drodze do 
Damaszku, staje się niestrudzonym 
Apostołem Narodów. Podczas swych 
podróży apostolskich nieustannie 
głosi Chrystusa ukrzyżowanego i po-
zyskuje dla Ewangelii grupy wiernych 
w różnych miastach Azji i Europy. 
Księga Dziejów Apostolskich opisuje 
długą drogę, która z Jerozolimy za-
wiodła go najpierw do Syrii i Azji 
Mniejszej, potem do Grecji i wreszcie 
do Rzymu. Właśnie tutaj, w samym 
sercu znanego wówczas świata, Pa-
weł uwieńczył męczeństwem swoje 
świadectwo o Chrystusie. Jako oby-
watel rzymski zginął ścięty mieczem. 
Cesarz Konstantyn Wielki po roku 
330 na miejscu męczeństwa św. Paw-
ła wystawił bazylikę pod jego we-
zwaniem. 
 
 Uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła — rybaka z Galilei, 
który jako pierwszy wyznał wiarę w 
Chrystusa, oraz nauczyciela i doktora, 
który głosił zbawienie narodom, któ-
rzy zrządzeniem Bożej Opatrzności  
przybyli do Rzymu i tu ponieśli śmierć 
męczeńską w odstępie paru lat, jest 
okazją do przyjęcia przez ludzkość 
orędzia miłości, za które Piotr i Paweł 
ponieśli śmierć męczeńską. 
             (A.O) 

Z minionej epoki. 
Jedzie ksiądz na rowerze, zatrzymuje go milicjant i mówi: 
Co bez karty rowerowej? Mandat wlepię! 
Ksiądz na to: ale ja jadę z Panem Bogiem. 
Milicjant: to za siebie i za Pana Boga ksiądz zapłaci! 
Ksiądz zapłacił i uśmiechnięty jedzie dalej: "dobrze że ten głupek nie wiedział 
że Bóg jest w trzech osobach" 
 
- Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - Pyta ksiądz na lekcji religii. 
Dzieci kolejno odpowiadają: - Trzeba pomagać rodzicom! - ... być dobrym! 
- ... chodzić do kościoła!  
A Kazio woła: - Trzeba umrzeć! 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 czerwca 2016 r. pod hasłem: „Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył”. Koncert jest uwielbieniem 
Miłości, która przenika nasze dusze. Będzie modlitwą, którą zaniesiemy z głębi serc przed tron naszego Zbaw-
cy. Bóg nikomu swojego miłosierdzia nie odmawia, tylko rozlewa  je w naszych duszach. Powiedział do siostry 
Faustyny: „Szukam dusz, które by łaskę moją przyjąć chciały”. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o go-
dzinie 18.00 na daleszyckim rynku.  
Udział wezmą: 
·pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, poeta – TOMASZ ŻÓŁTKO, 
·zespół koncertujący w kraju i poza granicami, wykonujący nowoczesne, energetyczne, wielbiące Boga utwo-
ry – EXODUS 15, 
·zespół parafialny: SILOE,  
·schola parafialna SERAFINKI. 
Organizatorzy koncertu: 
Ks. Sebastian Wideł – Parafia św. Michała Archanioła w Daleszycach, 
Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 
Miejsce koncertu:  Rynek w Daleszycach.  
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odkryć modlitwę płynącą z rozśpiewanego serca, doświadczyć praw-
dziwej radości podczas uwielbienia Pana. Zapraszamy tych, którzy szukają Boga, którzy chcą spędzić czas w 
Jego obecności. Ale także tych, którzy chcą odpocząć, znaleźć chwile wytchnienia w towarzystwie utalento-
wanej młodzieży, ciekawych, charyzmatycznych ludzi i dobrej muzyki. Będzie to  niezwykła agapa, czyli pełna 
radości uczta miłości, służąca umocnieniu więzi pomiędzy członkami wspólnoty wiernych. Zapełnijmy licznie 
daleszycki rynek.                                                                                             
  Ks. Sebastian serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc w organizacji koncertu, prosi o wsparcie finansowe.  

BÓG ZAPŁAĆ ! 
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