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  Jubilatem majowym jest  

P. STANISŁAW   BOREK  z Brzechowa  

obchodzący 90-lecie urodzin.                                   

Życzymy zdrowia, wszelkich łask Bożych i dłu-

giego życia. 

      

Niby maj powinien być piękny, romantyczny, pełen życia i 

pięknej aury. Bywa jednak częściej zimny, dżdżysty i pa-

skudny. Chcielibyśmy, by aura dopasowywała się do na-

szych nastrojów, oczekiwań, wyobrażeń, ale tak nie jest. 

Codzienność bywa brutalna i nawet aura potrafi zepsuć 

najpiękniejsze nasze oczekiwania. Zawsze zastanawiam 

się, jaka jest logika działania Boga, kiedy jeden chce desz-

czu a drugi słońca. Nie można być miłym dla wszystkich, 

ale trzeba być dobrym, jak mówił św. Brat Albert, Patron 

tego roku. Bóg jest dobry, troszczy się o każdego z nas. To 

w tym miesiącu obchodzimy 100 lecie objawień Matki 

Bożej w Fatimie. 13 maja - to ten niezwykły dzień, szcze-

gólnie dla nas, Polaków. Dzień, który przypomina, że dzie-

je świata są w ręku Boga, a zarazem dzieje każdego z nas. I 

najpiękniejsze jest to, że my bierzemy w tym udział.     

Fatima dzieje się na naszych oczach i w naszych sercach. 

Jakże nie dziękować Bogu i Jego i naszej Świętej Matce 

Maryi? 
                                               Ks. Tadeusz  Cudzik 

 

                                              

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo 

proboszcz

a 

 W numerze:  

  Wieści z parafii i dekanatu, Maj w życiu Św. Jana 

Pawła, Zamach na Papieża, Fatima i Św. Michał,    

Dzień Matki, Foto z Niedzieli Palmowej i Drogi 

Krzyżowej …… 
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SŁOWO  PROBOSZCZA 
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Przyjęliśmy do naszego Kościoła:                                                                                                  

1. Laura, c. Artura i Katarzyny Gola z Daleszyc ochrz. 

8.04 

2. Filip, s. Krystiana i Magdaleny Kosakiewicz z Dale-

szyc ochrz. 16.04 

3. Kacper, s. Piotra i Katarzyny Grzęda z Daleszyc 

ochrz. 16.04 

4.Oliwier, s. Łukasza i Agnieszki Dziurski z Daleszyc 

ochrz. 16.04 

5. Borys, s. Grzegorza i Martyny Domaradzkich z Da-

leszyc ochrz. 22 .04 

6. Marcel Hubert, s. Huberta i Pauliny Mochockich z 

Daleszyc ochrz. 23.04                                                  

Związek małżeński zawarli:                                                                                                                      
1. Paweł Wilczkowski z Niedźwiedzia i Agnieszka 

Pacierz z Brzechowa – 16.04 

2. Jarosław Michta ze Wzdołu Rządowego i Urszula 

Kraj z Brzechowa – 22.04                                                 

Odeszli do Domu Ojca:                                                                                         

1. Krystyna Malinowska z Niw ur. 1936 zm. 28.03 

2. Marianna Mojżeszek z Daleszyc ur. 1945 zm. 2.04 

3. Marianna Łosak z Daleszyc ur. 1920 zm. 4.04 

4. Józef Strząbała z Brzechowa ur. 1961 zm. 13.04 

5. Tadeusz Paluch z Brzechowa ur. 1951 zm. 14.04 

6. Stanisław Golment z Daleszyc ur. 1939 zm. 26.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO FESTIWALU PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH 

          

                                                     

 

Kolejna parafia z dekanatu daleszyckiego -SZCZECNO 

          

  Parafia Szczecno jest młodą parafią. Początki parafii się-

gają lat 80. Wówczas proboszczem parafii Pierzchnica, do 

której należało Szczecno, był ks. Stanisław Sapielewski. 

Pragnął on gorąco, aby w Szczecnie powstała odrębna para-

fia. Ponieważ były to czasy, kiedy o budowie kościoła 

można było tylko marzyć, zaczęto budowę kaplicy i punktu 

katechetycznego. Trwało aż do lat 90. Zmienił się wówczas 

proboszcz parafii Pierzchnica, lecz pragnienie posiadania 

własnego kościoła i własnej parafii przez mieszkańców 

Szczecna nie wygasło. Swoim staraniem uzyskali zapew-

nienie bp. Stanisława Szymeckiego, ówczesnego ordynariu-

sza kieleckiego, o tym, że będą mieli księdza. Trzeba było 

tylko przygotować miejsce, gdzie mógłby zamiesz-

kać. Parafianie własnym wysiłkiem, przerabiając salki kate-

chetyczne, przygotowali mieszkanie, a Ksiądz Biskup naj-

pierw oddelegował ówczesnego wikariusza z Pierzchnicy, 

ks. Zenona Stępnia, do opieki nad nowopowstającą parafią, 

a po pół roku, mianował go proboszczem nowo powołanej 

parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Parafię pw. Mat-

ki Bożej Częstochowskiej erygował bp Kazimierz Ryczan 

15 czerwca 1995  Parafię liczącą 1180 wiernych tworzą 

miejscowości: Szczecno, Komórki i Trzemosna, probosz-

czem od 2016 roku jest  ks. Paweł Stolarczyk.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIEŚCI  Z  DEKANATU 

2.04  w Kościele Św. Michała Archanioła w 

Daleszycach odbył się doroczny koncert laure-

atów XIII Festiwalu Wielkopostnego. Wystą-

piło blisko 300 wykonawców z terenu woje-

wództwa świętokrzyskiego, wybrzmiały naj-

piękniejsze pieśni pasyjne.  W tym roku festi-

walowi towarzyszyły dwa dodatkowe konkur-

sy: poetycki i plastyczny  pn. „Wielkopostne 

impresje”. Laureatką Konkursu Plastycznego 

została Katarzyna Kułaga z Daleszyc – 

uczennica III klasy  miejscowego gimnazjum. 

Obraz wykonany olejnymi farbami doskonale 

oddaje cierpienie Jezusa. Pokazana miniatura 

nie oddaje kunsztu artystycznego młodej pla-

styczk. Kasia zamierza kontynuować naukę w 

liceum plastycznym. Życzymy powodzenia ! 

 

WIEŚCI  Z  PARAFII 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 maja -Św. Józef Robotnika. Małżonek i Oblu-

bieniec Najświętszej Maryi Panny Opiekun Pana 

Jezusa. Wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo 

wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego ma-

jątku. Na życie zarabiał stolarstwem, ciesielką. 

Zaręczony z Maryją, stanął przed tajemnicą cu-

downego poczęcia.                                                    

3 maja - Najświętszej Maryi  Panny Królowej 

Polski.                                                                                    

4 maja- Floriana, żołnierza, męczennika, patrona 

strażaków.                                                                                      

8 maja - Święty Stanisław, biskup i męczennik                   

15 maja - Św. Zofia, wdowa, męczennica. Według 

tekstów z VII wieku zginęła w Rzymie podczas 

prześladowań chrześcijan za czasów Hadriana. 

Kult Świętej rozwinął się w połowie VII wieku z 

chwilą sprowadzenia jej relikwii do alzackiego 

klasztoru w Eschau oraz za pontyfikatu papieża 

Sylwestra II.                                                                                

16 maja Św. Andrzej Bobola, zakonnika, męczen-

nika. W maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów 

Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i żydów. 

Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. 

Przywleczony do Janowa, został skatowany strasz-

liwie okaleczony a następnie na rynku miejskim 

powieszony do góry za nogi i dobity szablą.                            

21 maja - Św. Jana Nepomucena, kapłana, mę-

czennika (1348-1393).                                                                        

24 maja - Najświętszej Maryi Panny Wspomoży-

cielki  Wiernych                                                                        

29 maja - Bł. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy. 

Beatyfikowana przez Jana Pawła II 20 czerwca 

1983 roku w Poznaniu. 

 

 

 

18 maj 1920 – w Wadowicach rodzi się syn państwa Emilii i 

Karola Wojtyłów, Karol Józef 

maj 1929 – Pierwsza Komunia Święta Karola. 

3 maja 1938 – bierzmowanie Karola Wojtyły 

27 maja 1938 – Wojtyła kończy gimnazjum i wygłasza w 

imieniu kolegów mowę pożegnalną. 

4 maja 1951 – studencki „chórek” Wojtyły śpiewa po raz 

pierwszy gregoriańską Missa de Angelis. 

28-30 maja 1955 – Karol Wojtyła uczestniczy w międzynaro-

dowym spływie kajakowym na Dunajcu. 

7 maja 1965 - arcybiskup Wojtyła ustanawia doroczny archi-

diecezjalny Dzień Chorych. 

15 maja 1977 – kardynał Wojtyła konsekruje kościół Arka 

Pana w Nowej Hucie.                                                                           

25 maja 1978 – kardynał Wojtyła broni podstawowych praw 

człowieka w obecności kilkudziesięciu tysięcy wiernych pod-

czas dorocznej krakowskiej procesji Bożego Ciała 

13 maja 1981 – papież Jan Paweł II zostaje postrzelony na 

placu św. Piotra przez Mehmeta Ali Agcę.                                                  

28 maja 1981 – w Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyń-

ski, prymas Polski. 

12-13 V 1982 Jan Paweł II w Fatimie 

13 maja 1984 r., Jan Paweł II postanowił, aby dotychczaso-

wa diecezja Leiria nosiła nazwę Leiria-Fatima.  

18 maja 1986 – „Dominum et Vivificantem”, piąta encyklika 

Jan Pawła II. 

maj 1991 – ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana 

Pawła II „Centesimus annus” 

maj 1991 i 2000 - pielgrzymka do tego słynnego w świecie 

portugalskiego sanktuarium.W 2000 r. beatyfikował  Hiacyntę 

i Franciszka, świadków objawień w Fatimie.  

20-22 maja 1995 – pielgrzymka Jana Pawła II do Czech, pod-

czas której odwiedził Polskę (22 maja).                                          

25 maja 1995 – „Ut unum sint”, pierwsza papieska encyklika 

na temat ekumenizmu.                                                                                         

maj-czerwiec 1997 – piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.                       

9 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiasto-

we rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Paw-

ła                              1 maja 2011, w Święto Miłosierdzia Boże-

go, podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra 

w Rzymie nastąpiła beatyfikacja polskiego papieża. 

 

 

MAJ   ZE  ŚWIĘTYMI                               MAJ                             

W   ŻYCIU  ŚW. JANA  PAWŁA II    

 

13 maja 1981 -Biały marsz w Krakowie w 

trosce o zdrowie Papieża. Niezliczona licz-

ba uczestników przerażona wydarzeniami 

na Placu św. Piotra w Rzymie. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym


 
 

 
 

 

 13 maja 2000 r. podczas beatyfikacji Hiacynty i Fran-

ciszka w Fatimie przez Jana Pawła II zostały ujawnione 

główne treści trzeciej części tajemnicy fatim-

skiej.                          "Według interpretacji Pastuszków - 

wyjaśniał kard. Sodano - potwierdzonej przez siostrę 

Łucję, ubrany na biało biskup, który modli się za 

wszystkich wiernych, to Papież. Także on, z trudem po-

dążając ku krzyżowi wśród martwych ciał męczenników 

(biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i licznych 

świeckich), pada, ugodzony kulami, jak mar-

twy".                                             W czasie pobytu w 

klinice Gemelli Jan Paweł II poprosił biskupa Hnilicę, 

aby dostarczył mu wszystkie dokumenty związane z 

objawieniami w Fatimie. Papież dokładnie przestudiował 

całą dokumentację. Kiedy opuszczał szpital, powiedział 

biskupowi  "zrozumiałem, że jedynym sposobem ocale-

nia świata od wojny, od ateizmu, jest nawrócenie zgod-

nie z orędziem fatimskim." Po zamachu, a dokładnie 15 

sierpnia 1981 r. Papież spotkał się z wiernymi na placu 

św. Piotra. Powiedział wtedy: "Stałem się na nowo dłuż-

nikiem Najświętszej Dziewicy i wszystkich świętych Pa-

tronów. Czyż mogę zapomnieć, że wydarzenie na placu 

św. Piotra miało miejsce w tym dniu i o tej godzinie, 

kiedy od sześćdziesięciu z górą lat wspomina się w por-

tugalskiej Fatimie pierwsze pojawienie się Matki Chry-

stusa ubogim wiejskim dzieciom? Wszak we wszystkim, 

co mnie w tym właśnie dniu spotkało, odczułem ową 

niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się 

mocniejsza od śmiercionośnej kuli". Niezwykle interesu-

jącą interpretację nieudanego zamachu na życie Ojca 

Świętego usłyszeliśmy z ust samego Ali Agcy. Jan Paweł 

II odwiedził go w rzymskim więzieniu. Podczas rozmo-

wy zamachowiec dziwił się, jak to się stało, że Ojciec 

Święty ocalał. Był pewny, że dobrze celował. Wiedział, 

że strzał był zabójczy, śmiertelny... a pomimo to nie za-

bił. Dlaczego? Uporczywie pytał się Papieża: "Co to jest, 

co wszyscy powtarzają: Fatima?". "Daty te (13.05 1917 

r. i 13.05.1981r.) spotkały się ze sobą w taki sposób, że 

musiałem odczuć, iż jestem tutaj przedziwnie wezwany. I 

oto dzisiaj przybywam. Przybywam po to, ażeby w tym 

miejscu podziękować Bożej Opatrzności... Jedna ręka 

wymierzała broń, a druga zmieniła kierunek kuli". Ojciec 

Święty przypomniał wtedy, że przyjechał do Fatimy w 

tym celu, "by raz jeszcze w imieniu całego Kościoła 

wysłuchać orędzia, które 65 lat temu popłynęło z ust 

wspólnej Matki, zatroskanej o los swoich dzieci. Dziś to 

orędzie jest bardziej aktualne i naglące, niż kiedykol-

wiek.  W Częstochowie 19 czerwca 1983: "W dniu 13 

maja minęło dwa lata od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś 

mi życie. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić 

jako wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony 

pas sutanny. Wielki Twój czciciel kardynał Hlond, pry-

mas Polski, na łożu śmierci wypowiedział słowa: "Zwy-

cięstwo - gdy przyjdzie przyjdzie przez Maryję". Totus 

Tuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na placu 

św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II zo-

stał postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta 

Alego Ağcę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ali 

Ağca mierzył w jego głowę, jednak Jan Paweł II schylił 

się wtedy do małej dziewczynki (Sara Bartoli) i wziął ją 

na ręce. Zamachowiec opóźnił oddanie strzału prawdopo-

dobnie dlatego, że dziewczynka, którą papież trzymał na 

rękach, lekko przysłoniła go, co uniemożliwiło zama-

chowcowi dokładne wycelowanie. Ranny papież osunął 

się w ramiona stojącego za nim sekretarza, Stanisława 

Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do polikli-

niki Gemelli, gdzie poddano papieża sześciogodzinnej 

operacji. Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzię-

czał tylko szczęściu – wyraził to słowami: „Jedna ręka 

strzelała, a inna kierowała kulę” Zamach miał miejsce 13 

maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Bo-

skiej w Fátimie w roku 1917. Jan Paweł II spędził na 

rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cier-

piał z powodu różnorodnych dolegliwości, będących na-

stępstwem postrzału,  lecz nigdy nie ukrywał swoich nie-

domagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze 

zwykłego człowieka, poddanego cierpieniu.Dokładnie 

rok później papież udał się do Fatimy, by podzięko-

wać Niepokalanemu Sercu Maryi za uratowanie go od 

śmierci. Został wówczas zaatakowany bagnetem 

przez Juana Maríę Fernándeza y Krohn, lecz nie odniósł 

poważnych obrażeń.    

  "Poświęcić się Maryi - mówił w homilii w Fatimie  Jan 

Paweł II - to znaczy przyjąć Jej pomoc, by oddać nas 

samych i ludzkość Temu, który jest Święty, nieskończe-

nie Święty; przyjąć Jej pomoc - uciekając się do Jej mat-

czynego serca, otwartego pod krzyżem miłością do każ-

dego człowieka, do całego świata - aby oddać świat, 

człowieka i ludzkość, i wszystkie narody Temu, który jest 

Nieskończenie Święty". Na zakończenie Mszy.św. papież 

w Akcie Zawierzenia oddał pod opiekę Matki Bożej cały 

świat. Zamach miał miejsce 13 maja 1981 r., w 64. rocz-

nicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie. 

Historycy, eksperci od objawień fatimskich twierdzą, że 

nawet godzina i minuty były te same. 

             

 

             ZAMACH 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Audiencja_generalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Ali_A%C4%9Fca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Ali_A%C4%9Fca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dziwisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dziwisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gemelli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fatima_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juan_Mar%C3%ADa_Fern%C3%A1ndez_y_Krohn


 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATIMA – warto wiedzieć 

Dr Wincenty Łaszewski- specjalista w zakresie 

antropologii teologicznej, mariolog ( nauka o 

Maryi- Matce Jezusa Chrystusa ) analizując róż-

ne dokumenty zwrócił uwagę na związek patro-

na naszej parafii św. Michała Archanioła z ob-

jawieniami fatimskimi. Z relacji s. Łucji wynika, 

że objawienie Matki Bożej poprzedzało poja-

wienie się postaci anioła. Wielkie orędzie z Fa-

timy miało swój początek już 800 lat wcześniej. 

Pierwsze, niewyraźne jeszcze, objawienie anioła 

„owiniętego w prześcieradło”, „białego jak 

śnieg” było... ukazaniem się właśnie Michała 

Archanioła. Jeśli to prawda, że zapoczątkował 

on dwukrotnie (w roku 1147 i w 1917) objawie-

nia w Fatimie, byłby to znak, że mówią one o 

zwycięskim boju, o boju najtrudniejszym, o wal-

ce z szatanem, który chce ukraść Bogu naszą 

wieczność. Pierwsze fatimskie objawienie św. 

Michała nastąpiło w „trudnym czasie”, w epoce, 

w której rozpoczynała się nowa era w dziejach 

ludzkości, wszędzie mnożyły się podziały, Czy 

to przypadek, że właśnie w tym czasie obser-

wowano zjawiska nadprzyrodzone, w których ze 

strony nieba uczestniczył święty Michał Archa-

nioł, zaś ze strony ziemi lud portugalski za-

mieszkujący okolice Fatimy? 

                       

Owo pierwsze wydarzenie fatimskie nastąpiło 

nie w samej Fatimie, ale w tzw. kręgu Fatimy i 

wiąże się z trwającą od VIII w. walką chrześci-

jan starających się wyprzeć muzułmanów z Pół-

wyspu Iberyjskiego. Historyczne zapiski podają, 

że w 1147 r., podczas zdobywania przez pierw-

szego króla Portugalii Alfonsa Henriguesa zam-

ku w Santarem zajmowanego przez Maurów, 

idącym do boju rycerzom chrześcijańskim uka-

zał się skrzydlaty Książę Aniołów, który z pod-

niesionym mieczem poprowadził ich do zwycię-

stwa. Na cześć tego wydarzenia król założył 

zakon rycerski pw. Skrzydła Św. Michała. W 

czasie bitwy o Lizbonę 13 października 1147 

roku nad obleganym miastem oglądano pierwszy 

w historii „ cud słońca”. 

 

 

 

 
 
Dzień Matki jest najbardziej akceptowanym społecznie ze 

wszystkich świąt. Obchodzony jest w ponad 40 krajach świa-

ta. W tym dniu możemy w szczególny sposób okazać naj-

ważniejszej osobie w naszym życiu miłość i szacunek. 
Tradycja obchodzenia Dnia Matki sięga jeszcze czasów sta-

rożytnych Greków i Rzymian. Wiąże się z kultem Matki 

Natury, w czasach starożytnych kultem otaczano matki-

boginie, symbole płodności i urodzaju. Z biegiem lat zmie-

niała się religia w starożytnym Rzymie i zwyczaj stopniowo 

zanikał. Następnie tradycja okazywania szacunku matce po-

jawiła się w XVII-wiecznej Anglii - w czwartą niedzielą 

Wielkiego Postu obchodzono Mothering Sunday. Był to 

dzień wolny od pracy, w którym służba odwiedzała swoje 

matki. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. 

Garną się wszystkie dobre dziatki, 

Do stóp kochanej Matki. 

Ale nie każdy na świecie 

ma jedyną Matkę rodzoną... 

W niejednym oku może smutku łza 

za Matkę utraconą? 

                       
     Była cicha i piękna jak wiosna, 

Żyła prosto, zwyczajnie jak my, 

Ona Boga na świat nam przyniosła 

I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. 

Matka – która wszystko rozumie, sercem ogarnia każ-

dego z nas. 

Matka – zobaczyć dobro w nas umie, Ona jest z nami 

każdy czas.  

                 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Podkowa na szczęście…   

     W X wieku w Anglii żył  kowal  słynący  z 

wielkiej pobożności. Cnota kowala mocno 

drażniła siły piekielne. Któregoś razu do jego 

kuźni przybył diabeł. Przemienił się w człowie-

ka o dość przyjemnej aparycji. Poprosił,  by ten 

podkuł mu konia. Kowal szybko wyczuł zapach 

siarki, związał czarta, przybił do ściany i dźgał 

go rozpalonym żelazem. Diabeł błagał o litość. 

Kowal wymógł na nim przysięgę, że będzie 

omijał domy, których mieszkańcy przybili do 

drzwi podkowę zwróconą końcami w dół, dia-

beł został zwolniony.  Kowal w przyszłości zo-

stał arcybiskupem Canterbury i jednym z naj-

popularniejszych świętych na Wyspach Brytyj-

skich. Niektórzy próbowali wieszać podkowę 

bokiem. Wtedy przypomina literę „c, która  jest 

inicjałem Chrystusa.                 

 ŻYŁ WŚRÓD NAS 

  15 lipca 1902 r kielecki biskup skierował na wikariat 

w Daleszycach ojca Dionizego Goca. Było to spowo-

dowane zarządzeniem rosyjskiego ministra spraw we-

wnętrznych. Ks. Goc od 1891 roku mieszkał w klaszto-

rze franciszkanów w Pilicy. W 1905 roku uwolniony na 

własną prośbę z obowiązków wikariusza przeniósł się 

do klasztoru Sercanów w Stopnicy. Do chwili śmierci, 

w 1920 roku, był ostatnim zakonnikiem klasztoru, po 

jego śmierci klasztor zakończył działalność.   Został 

pochowany w Stopnicy. 

  

             

Chrzcielnica jest miejscem świętym w kościele, najświętszym po ołtarzu i tabernakulum. Stanowi istotny element w 

kościele parafialnym. Chrzcielnica powinna być stała, pozostawać w optycznej więzi z wiernymi. To właśnie przy 

chrzcielnicach wiele pokoleń chrześcijan otrzymało święty sakrament Chrztu. Były one świadkiem narodzin dla Kościo-

ła jego nowych członków. Marmurowa chrzcielnica w naszej świątyni jest prawdopodobnie z początków XVIII wieku 

W 1893 w dokumentach inwentaryzacyjnych zapisano : „Chrzcielnica marmurowa z miedzianym naczyniem.” 

.  

. WARTO  WIEDZIEĆ…. 

Przyjęto 15 nowych ministrantów do Służby Bożej; 

Przełamał się Krzyż misyjny. Mamy już przygotowywane 

drewno na nowy krzyż, również na cmentarzu, ale trzeba 

poczekać jeszcze kilka miesięcy, gdzieś do października, 

by mogło dobrze wyschnąć; 

 

Parafie w Niestachowie i Kaczynie zdecydowały, że nie 

będą uczestniczyć finansowo w zakupie ziemi pod cmen-

tarz, wobec czego proponuje się, by płacili za plac pod grób 

podobnie jak na cmentarzu w Cedzynie tj. ok. 2000zł. 

 

Trwają prace konserwatorów przy renowacji ołtarza głów-

nego. W kolejnym numerze pokażemy pierwsze efekty. 

 

 

   

 

 

Staraniem proboszcza ks. T. Cudzika chrzcielnica 

została poddana renowacji. To taki piękny gest na 

uczczenie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 

Dzięki renowacji wykonanej przez artystyczny ta-

lent  p. K. Kozuba zyskała na wyglądzie. 

 

Elegancji dodaje pięknie odnowiona pokrywa. 

Chrzcielnica ustawiona przy prezbiterium jest do-

skonale wyeksponowana, to  od niej  wszystko się 

zaczyna. Spoglądając na chrzcielnicą wracajmy 

pamięcią do naszego Chrztu Świętego. Nikt z nas 

nie pamięta tego dnia, ale jego ślad nosimy w sercu  

i w duszy. Jesteśmy przepojeni tą łaską, którą 

otrzymujemy na Chrzcie Świętym. 

 

 

 

 

 

ODNOWIONA  CHRZCIELNICA 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  

  

  

 

  Rada Wspólnoty „Droga na Syjon”                                                                                   

 

Zanurzyć się w Bożym miłosierdziu 
  Dnia 11 marca 2017 roku wspólnota „Droga na Syjon” 

przeżywała Dzień Skupienia, który przebiegał pod 

hasłem: „Zanurzyć się w Bożym miłosierdziu”. Nasze 

spotkanie rozpoczęliśmy udziałem we Mszy Świętej, 

podczas której posługiwała diakonia muzyczna. 

Następnie dwudziestoosobowa grupa zebrała się w 

przykościelnej salce, aby uwielbić Pana modlitwą i 

pieśnią. Spotkanie obejmowało trzy konferencje, a 

dotyczyły one: 

-grzechu, który zamyka drogę do świętości Miłosierdzia 

Bożego, które jest naszym ratunkiem; 

- sakramentu pokuty;  

- nawrócenia, jako owocu udanej spowiedzi. 

Każdą konferencję przeplatała modlitwa wspólnoty, 

uwielbienie Pana Jezusa oraz dziękczynienie za wszelkie 

łaski i dary, jakie otrzymaliśmy od Boga. 

To spotkanie miało miejsce przed rekolekcjami 

wielkopostnymi. Dzięki temu mogliśmy głębiej 

przeżywać tajemnicę spowiedzi i przygotować się 

odpowiednio do niej. Nad przebiegiem Dnia Skupienia 

czuwał opiekun naszej wspólnoty – ksiądz Dominik 

Terczyński, który udzielił nam wielu rzeczowych 

odpowiedzi na pytania dotyczące sakramentu pokuty.  

Na koniec wzbogaciliśmy się, słuchając świadectw 

działania Pana Boga w życiu członków wspólnoty. 

 

                                    
 

 

   

 

                              

. 

 

 

Z  PAMIĘTNIKA  DOMINIKA 

 13 kwietnia 2017 

Panie Jezu !                                                                                

I niedziela po Wielkanocy jest Niedzielą Miłosierdzia. Pan 

Jezus powiedział do s. Faustyny, żeby namalowała obraz 

Jezusa Miłosiernego. On pierwszy uczył ludzi miłości.  W 

czasie pielgrzymowania  wierni zwracają się do siebie „ 

siostro”, „bracie”. We wspólnocie tak powinniśmy do siebie 

mówić. Taką wspólnotę pamiętam z wyjazdów do 

Piekoszowa. Przed świętami modliłem się o 

błogosławieństwo  dla księży z naszej parafii, ks. Andrzeja 

Kalety,  Wspólnoty Odnowy. Prosiłem  Chrystusa 

Zmartwychwstałego, żeby każdemu,  wszystkim  ludziom 

na całym świecie błogosławił.                                              

Pan Bóg pokazuje  przez słońce, że On jest. Kiedy ludzie są 

załamani wołają : „ Panie Boże, gdzie jesteś?” Pan Bóg 

mówi: „ Jestem tu i nigdy cię nie opuszczę. Jestem tu, obok 

ciebie. Nie załamuj się”.                                                             

W Piśmie Świętym  Bóg mówi : „ nawet jeśli matka zapo-

mni o niemowlęciu, ja nigdy nie zapomnę”.                                  

Panie ! Usłysz pragnienia mojego serca. Niech Twoje Miło-

sierdzie otoczy wszystkich moich bliskich i znajomych.                   

                     Dominik – przyjaciel Pana Boga i ludzi 



 
 

 
 

 

    

   

14 kwietnia (Wielki Piątek) liczna grupa wiernych wzięła udział w Drodze Krzyżowej. Trasa wiodła z 

Kranowa.  

    

                               

 

WIELKANOCNE   WSPOMNIENIA 
9 kwietnia, w Niedzielę Palmową miał miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła.  Tak 

rozpoczął się Wielki Tydzień, weszliśmy w Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
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 Wprawdzie w roku 1922 kaplica została wysadzona w 

powietrze, ale jeszcze w tym samym roku odbudowano ją. 

12 maja 1982 z okazji wizyty papieża Jana Pawła II zbu-

dowano nad nią zadaszenie, a w 1988 pokryto drzewem 

sosnowym sprowadzonym z Rosji, z północnej Syberii. 

Kaplica pomimo renowacji zachowała swój pierwotny, 

ludowy charakter. 

 

W sąsiedztwie Kaplicy Objawień w miejscu, gdzie 13 

maja 1917, troje bawiących się pastuszków zobaczyło 

nagle błyskawicę, gdzie ukazała im się Matka Boska, zo-

stała zbudowana Bazylika.13 maja 1928 arcybiskup Evo-

ry  poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni. Ko-

ściół konsekrowano 7 października 1953. W listopadzie 

1954 papież Pius XII nadal kościołowi tytuł bazyliki 

mniejszej. 

 

Przy południowym wejściu do Sanktuarium ustawiono 

pomnik św. Jana Pawła II  zbudowany z fragmentu Muru 

Berlińskiego, odsłonięty 13 sierpnia 1994. Fragment bloku 

ze zburzonego muru dostarczył portugalski emigrant za-

mieszkały w Niemczech. Pomnik waży 2600 kg, ma 3,60 

m wysokości i 1,2 m szerokości. 

 

            

W miejscu objawień Matki Boskiej 13 maja, czerwca, 

lipca, września i października 1917 wzniesiono postu-

ment z Jej figurą. Zgodnie z Jej prośbą przekazaną troj-

gu pastuszkom zbudowano też kaplicę. 

 
Ta kaplica została wybudowana przez lud na miejscu               

objawień w roku 1918. 

 
Pierwsza Msza św. została tu odprawiona 13 paździer-

nika 1921r. Niestety, kilka miesięcy poźniej zorganizo-

wano zamach, mający udaremnić rozwój kultu maryjne-

go w tym miejscu. 6 marca 1922r. podłożono ładunek 

dynamitu, który naruszył konstrukcję kapliczki - jej 

dach został w całości wysadzony w powietrze.   

 

Wnętrze Kaplicy Objawień obecnie. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_Berli%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_Berli%C5%84ski


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                Ostatnie słowa Hiacynty 
 

     Zaledwie 10-letnia Hiacynta była dziewczyną nad wyraz dojrzałą. 

Posiadała prorocze wizje i wiele prywatnych objawień. Słowa wypowie-

dziane przez Hiacyntę ukazują  głębię jej duszy w obliczu moralnego 
upadku świata. Oto jedne z jej ostatnich słów: 

 - Grzechami prowadzącymi najwięcej dusz do piekła są grzechy cielesne. 

- Aby być czystym na ciele konieczne jest utrzymanie czystości. Być czystą 

na ciele to znaczy strzec niewinności. A być czystą na duszy to znaczy nie 

grzeszyć, nie oglądać tego, czego nie powinno się widzieć, nie kraść, nie 
kłamać, mówić zawsze prawdę, także wtedy, gdy nas to wiele kosztuje. 

- Mody, które nadejdą, będą bardzo obrażać Pana. Osoby, które służą 

Bogu, nie mogą iść za głosem mody. W Kościele nie ma zmiennych mód. 
Jezus jest zawsze ten sam. 

- Lekarzom brak światła i wiedzy, by leczyć chorych, bo brak im miłości 

Boga. 

- Księża powinni zajmować się tylko sprawami Kościoła. Księża powinni 

być czyści, bardzo czyści. Nieposłuszeństwo kapłanów i zakonników wo-
bec ich przełożonych i wobec Ojca Świętego bardzo obraża Jezusa. 

- Aby być zakonnicą, trzeba być bardzo czystą duszą i ciałem. 

- Wiele jest niedobrych mód; nie podobają się one Jezusowi, nie są Boże. 

- Spowiedź jest sakramentem miłosierdzia. Dlatego trzeba zbliżać się do 
konfesjonału z ufnością i radością. Bez spowiedzi nie ma zbawienia. 

Hiacynta się rozchorowała.U schyłku lata i na progu jesieni rozwinęło się 

u niej zapalenie opłucnej, z każdym dniem coraz poważniejsze. Wreszcie 

20 lutego 1920 roku, o dwudziestej drugiej trzydzieści, zmarła w lizboń-

skim szpitalu. Jak przepowiedziała, była zupełnie sama, gdy przyszła po 

nią Królowa Różańca. 

Wcześniej - 4 kwietnia 1919 roku Franciszek zmarł na zapalenie oskrzeli. 

Miał niespełna jedenaście lat. 

- Cóżby z niego był za mężczyzna - mówił ze smutkiem jego ojciec. 

Jeszcze przed objawieniami ogromnie szczycił się swym najmłodszym 

synem, urodziwym chłopcem, rozkochanym w przyrodzie i nieznającym 

strachu. 

Będzie siódme objawienie ? 

Matka Boża ukazała się w Fatimie sześciokrotnie, od maja do paździer-

nika 1917 roku. Jednak już podczas pierwszego objawienia Matka Boża 

zapowiedziała, że powróci do Cova da Iria jeszcze po raz siód-

my „Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych 

miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego 

chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz”. 

 

Specjaliści nie są zgodni  co do tych słów. Większość sądzi jednak, że nie 

jest sprzecznym z wiarą uważać, że Najświętsza Panna jeszcze do Fatimy 

powróci i że może to się stać w najbliższej przyszłości. Z całą pewnością 

jest to jedno z najbardziej chwalebnych wydarzeń, na jakie pobożny kato-

lik może oczekiwać, szczególnie w naszych zatrważających, pełnych 

chaosu czasach. Mamy wielką nadzieję, że wraz z owym siódmym przyj-

ściem nadejdzie upragniony pokój i – jak prorokował święty Ludwik de 
Montfort – triumf Jej Niepokalanego Serca. 

 

Ostatnie objawienie Maryi przypadło na 13 października 1917 roku.      

11 dni później rozpoczęła się Rewolucja Październikowa. Ta następnie 

rozlała się na ogromną część naszego globu. 

 

 

Imponująca korona, którą ozdabia się 

głowę figury Matki Bożej z okazji wiel-

kich uroczystości. Słynna korona została 

podarowana przez kobiety portugalskie 

13 października 1942r. Jest dziełem 

dwunastu jubilerów, którzy poświęcili na 

ten cel 3 miesiące bezinteresownej pra-

cy. Składa się z 313 pereł, 17 rubinów, 

14 szmaragdów, 269 turkusów i 2679 

innych cennych kamieni oprawionych w 

złoto, całość waży 1,2 kg. Korona 

zwieńczona jest krzyżem, który został 

umieszczony na turkusowej kuli, mającej 

symbolizować kulę ziemską. Pod kulą 

znajduje się jeden z pocisków wystrze-

lonych przez Ali Agce w czasie zamachu 

na Jana Pawła II w 1981r. Papież ofia-

rował pocisk w 1984 roku jako wotum 

dziękczynne za uratowanie życia. Koro-

na, ozdabiająca figurkę Matki Bożej, jest 

prezentowana wiernym podczas uroczy-

stości procesji z okazji 13 dnia każdego 

miesiąca w okresie od maja do paździer-

nika, przenoszona jest z Muzeum do 

Kapliczki objawień. 13 maja 1946 – 

legat papieski kardynał Masella ukoro-

nował figurę Matki Boskiej Fatimskiej w 

Kaplicy Objawień; 

 

 

KORONA   MATKI  BOŻEJ                       

FATIMSKIEJ 

 

 



 
 

 
 

 

 

s. Łucja u schyłku życia 

 

 

 

 

 

 

 

     S. ŁUCJA  SANTOS                          

 

 

Jako 10-letnia dziewczynka była najstarszym z trojga 

dzieci, które były świadkami zdarzeń uznanych za 

objawienia maryjne od maja do października 1917 w 

Fatimie. Towarzyszyli jej  Franciszek i Hiacynta. We-

dług Lucii Sanots, przekazane jej zostały tzw. tajemni-

ce fatimskie, dotyczące m.in. śmierci Francisco i Ja-

cinty, wybuchu II wojny światowej oraz zamachu na 

papieża, Jana Pawła II. Treść objawień została uznana 

przez kościół dopiero w 1930 roku. Dostąpiła kolej-

nych wizji w 1925 i 1929. Zmarła 13 lutego 2005 roku 

w Coimbrze, w wieku 98 lat. Łucja dos Santos w 1925 

roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w 

Vilar (Porto), a w 1948 za specjalnym pozwoleniem 

Papieża Piusa XII Łucja odeszła ze zgromadzenia św. 

Doroty i wstąpiła do zakonu Najświętszej Maryi Panny 

z Góry Karmel w Coimbrze. Przyjęła w zakonie imię 

siostry Marii Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca 

Maryi. Po jej śmierci w Portugalii ogłoszono żałobę 

narodową.                                                                           
13 lutego 2008, w trzecią rocznicę śmierci Łucji dos 

Santos, papież Benedykt XVI rozpoczął jej proces 

beatyfikacyjny, odstępując od prawa mówiącego, iż 

proces beatyfikacyjny kandydata może rozpocząć się 

najwcześniej pięć lat od jego śmierci.                                                                           
13 lutego 2017, w dwunastą rocznicę śmierci siostry 

Łucji, zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfi-

kacyjnego i dokumenty zostały skierowane do Stolicy 

Apostolskiej.                                                                                        

Objawienia Matki Bożej były dla dzieci niewątpliwym 

wyróżnieniem. Trójka pastuszków poniosła ciężkie 

ofiary przez sam fakt świadczenia o przybyciu Maryi 

do Fatimy. Szczególnie cierpiała Łucja – nie wierzyła 

jej ani matka, ani krewni, którzy w dodatku przestali 

okazywać jej jakąkolwiek czułość. Te cierpienia mło-

dej dziewczynki musiały być bardzo intensywne. Cho-

ciaż Franciszek i Hiacynta nie spotkali się z prześla-

dowaniami w rodzinie, narażeni byli na stałe kpiny ze 

strony sąsiadów. Świeckie media narażały dzieci na 

śmieszność i sarkazm. Krajowe gazety prowadziły 

ohydną kampanię nienawiści i oczerniania. Wszystko, 

by skredytować objawienia. Pomimo tych zniewag 

dzieci zachowywały się z godną podziwu cierpliwo-

ścią, zawsze pamiętały o wezwaniu Matki Bożej, by 

ofiarować swoje cierpienia za grzeszników. Siostra 

Łucja ujawniła, że słynny „cud słońca” mógłby być 

jeszcze większy. Dzieci zostały jednak uprowadzone 

przez Arthura Oliveira Santosa, administratora Rady 

Administracyjnej. Tłumy osób zebranych w Fatimie po 

południu 13 października 1917 r. zostały pozbawione 

możliwości ujrzenia znacznie większego cudu, niż i 

tak ogromny „cud słońca”. Siostra Łucja uznała nad-

zwyczajne światło świecące nad Europą w nocy z 25 

na 26 stycznia 1938 roku w godzinach od 20:45  do 

01:15 za „wielki znak” od Matki Bożej, wskazujący, 

że nieuchronnie zbliża się wojna. Astronomowie i 

sceptycy orzekli oczywiście, że była to jedynie zorza 

polarna. Jednak większość z nich zaświadczała, że 
postać  jaką przybrała, nie miała wcześniej precedensu. 

                                                                      

 

Ostatnie zdjęcie s. Łucji wykonane 13 lutego 2005 r. 

w dniu jej śmierci; czyta list od Ojca Świętego Jana 

Pawła II 

 

 

      

 

W dniu fatimskim, 13 lutego 2005 r., odeszła do Pana 

siostra Łucja, ostatni i najważniejszy świadek objawień 

Matki Bożej w Fatimie. 

 

 
 

Fatima, wnętrze bazyliki. Groby Hiacynty i Łucji 

 

https://biografia24.pl/jan-pawel-ii/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ORĘDZIE   S. ŁUCJI   (fragmenty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJCIEC  ŚWIĘTY I  FATIMA 
Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi 

trzeciej wojny światowej, zaburzeń w przyrodzie i... przy-

szłości Polski.  „Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem 

błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okru-

cieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postę-

powanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: 

zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą 

Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady 

zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Ro-

sji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburze-

nia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Ar-

mia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na 

cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w 

wielu punktach, tak, że Rosja będzie zmuszona walczyć na 

całej granicy, a jednocześnie potężne desanty będą lądować 

w głębi kraju. Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpo-

średnio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą ży-

czyć Rosji zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako 

sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony 

Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały 

wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie 

przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem 

samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej niena-

wiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata 

będzie po stronie Rosji. Wojska chińskie będą niszczyły i 

równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkane przez 

ludność białą, a oszczędzały ludność republik azjatyckich, 

które częściowo powstaną przeciw Rosji i przyłączą się do 

nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą 

przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a 

siebie mianują ręką sprawiedliwości. Nastąpi atak przez za-

skoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i 

Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je 

zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom.        

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wy-

wrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z 

tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, 

kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim 

inne narody bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmusze-

ni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spa-

loną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, boga-

cenie się kosztem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie 

los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości 

zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego 

zazna na sobie. Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w 

mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, 

Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym 

narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ bę-

dzie chroniony przez Miłosierdzie Boże, pozostanie Pol-

ska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie 

odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku 

Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Ameryka-

nie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od 

strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach 

trudno precyzyjnie podać ich kolejność. Zjawiska atmosfe-

ryczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, 

będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Ma-

ryję, Królową Świata, w wielu objawieniach. Bę-

dą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wo-

jen i kataklizmów w przyrodzie… 

13 maja 1991 roku, Siostra Łucja z Janem 

Pawłem II. Szczególna więź duchowa łączyła 

Siostrę Łucję z Janem Pawłem II, który uważnie 

wsłuchał się w przesłanie Matki Bożej z Fatimy i 

starał się spełnić wszystkie Jej życzenia. W liście 

na uroczystości pogrzebowe s. Łucji napisał: 
Czułem się zawsze wspierany codziennym 

darem jej modlitwy, zwłaszcza w trudnych 
chwilach doświadczeń i cierpień.  

 

 

 

  13 maja 1981 Jan Paweł II został postrzelony przez 

tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch 

oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ali 

Agca mierzył w jego głowę. Jan Paweł II schylił się 

wtedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia w Fati-

mie, miało miejsce to wstrząsające wydarzenie. Na 

placu św. Piotra w Rzymie Mehmet Ali Agca dokonał 

zamachu na życie Jana Pawła II. Niewiarygodnym 

zbiegiem okoliczności obok niego stała zakonnica o 

imieniu Łucja, która przyczyniła się do ujęcia Turka. 

Papież w klinice Gemelli poprosił,  by przyniesiono 

mu kopertę z treścią tajemnicy fatimskiej. Uświado-

mił sobie, że życie zawdzięcza interwencji Matki 

Boskiej Fatimskiej. 13 maja 1994 r. w czasie spotka-

nia z biskupami włoskimi powiedział: "Matczyna 

dłoń pokierowała torem lotu kuli, a umierający papież 

zatrzymał się na progu śmierci". 

                        

 

 


