
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i innych  

instytucji diecezjalnych  

2. W sobotę 13-tego zapraszam na Nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej 

z czytaniem zalecek, na godz. 20.00  

3. W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka  Niewidomych  

4. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

5. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Opowiadanie: Poszukujący ateista 
 

Starszy człowiek, który był ateistą, udał się do pewnego znanego księdza. Miał 

nadzieję, że w ten sposób rozwiąże problemy swojej wiary. Nie był w stanie uwierzyć, 

że Jezus z Nazaretu naprawdę zmartwychwstał. Szukał dowodów, które pozwoliłyby 

mu uwierzyć w zmartwychwstanie... 

Kiedy dotarł do domu parafialnego, w którym mieszkał ksiądz, znajdował się już u 

niego jakiś gość. Ksiądz dostrzegłszy przez uchylone drzwi czekającego starca, 

wyszedł z kancelarii i z uśmiechem podał mu krzesło. Pożegnawszy się z 

przebywającym u niego gościem, zaprosił starca do siebie. Wysłuchał uważnie jego 

wątpliwości, a potem przez długi czas rozmawiali. Po burzliwej dyskusji ateista stał 

się wierzącym. Powrócił do przyjmowania sakramentów, wypełniania Słowa Bożego i 

uwierzył w Matkę Bożą. 

Szczęśliwy, i trochę zdziwiony, kapłan zapytał go kiedyś: 

– Niech mi pan powie, co w tej długiej rozmowie stało się dowodem, przekonującym 

pana, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał, że Bóg rzeczywiście istnieje? 

– Sposób, w jaki podał mi ksiądz krzesło, abym nie zmęczył się oczekiwaniem – 

odpowiedział starzec. 

Patron tygodnia: św. Andrzej Świerad i Benedykt 

Św. Andrzej Świerad (Andrzej żurawek), pustelnik (+ 1030). Według tekstu 

z 1064 roku, napisanego przez węgierskiego biskupa Maurusa, Święty pochodził 

z Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zabór koło 

Nitry. Następnie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął 

z surowej pokuty. 

Św. Benedykt, pustelnik (+1033/1037). Towarzysz pustelniczego życia św. 

Andrzeja. Po jego śmierci opowiadał biskupowi Maurusowi o cnotach 

i umartwieniach swego mistrza. Kontynuował surowy tryb życia w pustelni. Podobnie 

jak św. Andrzej miał przybyć "de terra Poloniensi". W trzy lata po śmierci św. 

Andrzeja napadli go zbójcy i zabili. Ciało wrzucili do rzeki Wag. Relikwie obu 

Świętych spoczywają w kościele św. Emmerama w Nitrze.  
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XIV Niedziela Zwykła 
 

 

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, 

żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Łk 10,2  

 

Wiele krajów Europy w ostatnich latach doświadcza znacznego spadku powołań 

kapłańskich i zakonnych. Dlaczego? Praca kapłańska w dobie moralnego 

kryzysu i upadku wszelkich autorytetów wydaje się być coraz bardziej 

niewdzięczna a życie zakonne coraz mniej „ciekawe” dla młodych ludzi. 

Tymczasem „zapotrzebowanie” na autentycznych 

świadków wiary zdaje się być coraz większe. Wielu 

ludzi zagubionych w zmaterializowanym świecie, 

poszukuje duchowych przewodników. A nie znajdując 

ich, szuka zaspokojenia duchowych potrzeb tam, gdzie 

szczęście jest ułudą a wewnętrzny spokój następstwem 

stosowania środków uspokajających.  

Stąd tak aktualne są słowa Chrystusa: „Żniwo 

wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc 

Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo”. 

Czy modlę się o powołania kapłańskie? Czy 

praktykuję I czwartki miesiąca? Co robię w moim 

domu, w rodzinie, aby nie zabrakło powołań 

kapłańskich i zakonnych? Czy chciałbym, aby mój syn został księdzem? Czy 

chciałabym, aby moja córka wstąpiła do klasztoru? W imię troski o „wielkie 

żniwo Pana” nie pozostawajmy wobec tych pytań obojętnymi… 


