
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus,  
aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 

 Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
„Teraz, o Władco,  

pozwól odejść słudze Twemu w pokoju,  
według Twojego słowa. 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

światło na oświecenie pogan  
i chwałę ludu Twego, Izraela”.  

 

Msze święte w naszej misji: 

 Lipsk:  

1. St. Theresia  

(Leutzsch, Am Langen Felde 29):  

  niedziela g. 9.00 

2. Liebfrauenkirche  

(Lindenau,Karl-Heine-Str.110):  

  piątek g. 18.00 

  niedziela g. 17.00 

3. St. Gertrud  

( Engelsdorf, Engelsdorferstr.298):  

  niedziela g. 11.30 

4. St. Trinitatis  

(Probsteikirche, Nonnenmühlgasse 2): 

 I czwartek miesiąca g. 14.00 

 

 Weissenfels, Pfarrei St. Elisabeth, 

Friedrichstr. 15. 

 I sobota miesiąca g. 16.00  

 Halle, Krankenhaus St. Elisabeth, 

Mauer str. 5 

 II sobota miesiąca g. 16.00 

 Borna, Pfarrei St. Joseph, Stauffen-

bergstr. 7  

 ostatnia sobota miesiąca 

Rok I nr  II     Luty 2019 

Biuro parafialne czynne: 

 piątek 

w godz. 15.15-17.15 

 Adres: 

Karl-Heine– Str. 110  

    04229 Leipzig  

    tel.  034124846736 

           015252131126 

             xtomek@op.pl 

 

 
Biuletyn Parafialny 

 
Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 



Święto Ofiarowania Pańskiego 

  

Strona 2 Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 

 Największym świętem w miesiącu lutym jest uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej. W 
tym dniu czcimy Chrystusa Pana – światłość świata. W przyniesionym do jerozolimskiej świąty-
ni Dzieciątku starzec Symeon rozpoznał obiecanego Mesjasza, Zbawiciela. Symeon, pod 
natchnieniem Ducha Świętego, nazwał Jezusa „światłem na oświecenie pogan”. Od VII wieku w 
dniu 2 lutego odbywała się w Rzymie bardzo uroczysta procesja ze świecami, prowadząca z 
Forum Romanum do bazyliki N.M.P. Większej. Ten zwyczaj procesji oraz święcenia świec, tzw. 
gromnic, został później wprowadzony w całym Kościele.  
 Syn Boży przyszedł na ten, pogrążony w ciemności niewiedzy i grzechu, świat, jak 
„światłość ze światłości” (Credo Mszy św.). Zaczynając swą działalność publiczną, Pan Jezus  
wołał: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz 
będzie miał światło życia” (J 8, 12). Niestety, „świat Go nie poznał. Przyszło do swojej włas-
ności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11). Zbawiciel został ukrzyżowany. Wydało się, że światło 
zgasło na wieki. Przyszła jednak godzina zmartwychwstania i światłość chrześcijaństwa rozlała 
się po całym świecie. Światło Chrystusowej nauki i łaski dotarło do krańców ziemi. 
Najważniejszym symbolem zmartwychwstałego Pana jest właśnie świeca paschalna, a duchow-
e światło Chrystusa przypominają nam świece, używane prawie we wszystkich obrzędach 
Kościoła św. 
 Światło, subtelniejsze od stałej materii, dające życie, ogarniające wszystkie rzeczy, jest 
naturalnym symbolem Boskiej natury, więc i boskości Jezusa Chrystusa.  „Bóg jest światłością i 
nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1, 5).  Podczas ofiarowania w świątyni, Symeon na wzór 
Izajasza nazwał Chrystusa „światłem na oświecenie pogan” (Łk 2, 32). Jezus mówił o sobie: „Ja 
jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia” (J 8, 12). Raj jest miejscem pełnym światła, dzięki przebywaniu tam Boga. Pełni 
światła byli także mieszkający w raju pierwsi rodzice, żyjący w przyjaźni z Bogiem. I dopiero od 
momentu grzechu pierworodnego w ich życie wdarła się śmiertelna ciemność. Nastała era 
ciemności. Bóg w tym czasie wiele razy ukazywał się ludziom w świetle: w krzaku gorejącym, w 
ogniu spalającym ofiary Mu składane, czy w słupie ognia wskazującym drogę do Ziemi Obie-
canej. Narodziny Mesjasza objawione są przez światło gwiazdy prowadzącej Mędrców ze 
Wschodu. Z chwilą Jego przyjścia skończyła się smutna era ciemności.  
 Płomień świecy jest również znakiem wiary, która odpowiada objawionej prawdzie. Jak 
świeca nie może sama siebie zapalić, tak nikt z nas nie potrafi sam w sobie obudzić nadprzy-
rodzonej wiary. Wiarę otrzymujemy jak niezasłużony dar z zewnątrz, a znakiem tego jest zapa-
lona świeca, którą otrzymuje każdy nowoochrzczony. Dramat rozpoczyna się wówczas, gdy 
świeca naszego życia, naszego ciała zużywa się i ostatecznie gaśnie, a nie jest przetapiana 
przez wiarę. Niebo nie jest miejscem przechowywania świec, lecz jest nagrodą za to, że całe 
życie, aż do końca, zostało zamienione w światło dla Boga i bliźnich.  
 Święto Ofiarowania Pańskiego jest świętem Pańskim, ale równocześnie i najstarszym 
świętem ku czci Najśw. Bogarodzicy. Obchodzono je już w IV wieku w Jeruzalem. Do VI w. ro-

zpowszechniło się w całym Kościele. W VIII w., na pamiątkę słów Symeona o „świetle dla po-
gan”, wprowadzono procesję ze świecami. Od X w. świece te są przed procesją uroczyście 
poświęcane i czczone później jako broń przeciw wszystkim napaściom diabła i zła. 
Jeszcze do niedawna za wszelką cenę starano się zanieść palącą się gromnicę do domu, by od 
tego ognia rozpalić domowy ogień, co miało zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. Jak sama 

nazwa wskazuje, gromnica jest świecą chroniącą od gromów. Dlatego jeszcze do niedawna 
zapalano gromnicę w chrześcijańskich domach podczas burzy i stawiano ją przed obrazem 
Matki Bożej. Zapaloną gromnicę wkłada się w dłonie osobom umierającym. Oznacza ona prze-
de wszystkich Jezusa Chrystusa, który rozprasza ciemności diabelskich pokus i zwątpienia. 

Gromnica w rękach umierającego wskazuje także na Maryję jako tę, która jak świeca daje 
prawdziwe Światło i zawsze jest z Nim związana. Dając do ręki konających różaniec i zapaloną 
gromnicę, prosimy Maryję, aby była przy nich aż do ostatniego tchnienia i pomogła im szczęśli-
wie przekroczyć próg wieczności. 
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  Trzeciego lutego kapłani udzielają wiernym błogosławieństwa, dotykając gardła po-
święconymi świecami i wzywając wstawiennictwa św. Błażeja, patrona chorych na gardło. 
„Przez wstawiennictwo świętego Błażeja, niech Bóg zachowa Cię od choroby gardła i wszel-
kiego innego zła. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” – tak brzmi liturgiczna formuła ob-
rzędu. Właśnie miesiąc luty bywa czasem srogiego nawrotu zimy, a więc i masowego wystę-
powania wszelakich chorób gardła.  
 Już w VI wieku św. Błażej był czczony na Wschodzie jak skuteczny orędownik w dole-
gliwościach gardła i zębów. W XII wieku jego kult, jako jednego z tzw. „Czternastu Wspomo-
życieli”, rozpowszechnił się również w Kościele Zachodnim. (Do tego elitarnego grona 14 
świętych zaliczamy szczególnie skutecznych orędowników w sprawach trudnych. Obok Bła-
żeja są to święci: Akacjusz, Barbara, Cyriak, Dionizy, Erazm, Eustachy Rzymski, Idzi, Jerzy, 
Katarzyna Aleksandryjska, Krzysztof, Małgorzata Antiocheńska, Pantaleon oraz Wit.) Po-
święcenie świec zwanych „błażejkami” i błogosławieństwo nimi wprowadzono dopiero w XVI 
wieku. 
„Rytuał Rzymski” zawiera specjalne formuły święcenia w dzień św. Błażeja nie tylko świe-
czek, ale również owoców (najczęściej jabłek), chleba, wina oraz wody. Podawano je chorym 
uskarżającym się na bóle gardła. „Święty Błażej – gardła zagrzej!” mówi stare przysłowie lu-
dowe.  
Według tradycji św. Błażej przyszedł na świat w Cezarei Kapadockiej (dzisiejsza Turcja). Po-
czątkowo pracował jako lekarz, jednak zrezygnował ze swojego zawodu i udał się na pusty-
nię, aby tam być bliżej Boga poprzez modlitwę i umartwienia. Po śmierci biskupa Sebasty w 
Armenii (dziś – Sivas w Turcji) miejscowe duchowieństwo zwróciło uwagę na osobę św. Bła-
żeja, wybierając go na swojego pasterza. W tym czasie znowu wybuchło krwawe prześlado-
wanie. Św. Błażej schronił się wówczas do jednej z pieczar górskich i stamtąd nadal kierował 
swoją diecezją. Doniesiono jednak władzom o miejscu przebywania biskupa. Aresztowano 
go i umieszczono w więzieniu, gdzie umacniał w wierze swoich współwięźniów.  
W więzieniu uzdrowił w sposób cudowny syna pewnej kobiety, któremu ość przebiła gardło, 
co groziło uduszeniem. Dotknął rękami szyi chłopca, uczynił nad nim znak krzyża i chłopiec 
był uratowany. Wdzięczna matka przyniosła Błażejowi do więzienia żywność oraz świece, 
żeby święty mógł czytać. Gdy daremne stały się namowy do odstępstwa i groźby, poddano 
św. Błażeja okrutnym torturom i w końcu ścięto mieczem. Było to około 316 roku. 
Świeca zapalona – światło Chrystusa – towarzyszy nam od początku życia aż po jego kres. 
Gdy więc zobaczymy świece na ołtarzu, pomyślmy o Chrystusie – światłości świata, pomyśl-
my o naszej pierwszej świecy chrzcielnej, o tej pierwszokomunijnej i o tej, którą ktoś z bli-
skich zmarłych trzymał w dłoniach w godzinie śmierci. I zastanówmy się, czy chodzimy w 
świetle Chrystusa i czy jesteśmy gotowi na Sąd Boży? O tym przypomina nam przypowieść 
naszego Pana o dziesięciu pannach, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana 
młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie wzięły ze so-
bą oliwy. Gdy nadszedł pan młody, owe głupie panny prosiły „Panie, panie, otwórz nam!”. 
Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was (…) Czuwajcie więc, bo 
nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25). „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jeste-
ście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!” (Ef 5, 8).  
 Korzystajmy ze wszystkich środków zbawienia, których nam daje Kościół św., a 
zwłaszcza z sakramentaliów. Przechowujmy z szacunkiem poświęcone przedmioty i modli-
tewniki. Wyznaczmy w swym domu lub mieszkaniu zaszczytne miejsce, w którym powiesimy 
obrazy św. W tym miejscu jak w świątyni domowej zbierajmy się rano i wieczorem na wspól-
ną modlitwę. Właśnie w tym miejscu zapalajmy od czasu do czasu poświęcone świece na 
znak naszej wciąż żywej wiary. I pamiętajmy o przepowiedniach wielu świętych, że na końcu 
świata całą ziemię ogarną takie ciemności, iż tylko poświęcone gromnice będą dawały świa-
tła. 

 

3 lutego- wspomnienie Św. Błażeja 



Ogłoszenia Duszpasterskie 
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1. 01 lutego przypada I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od g. 17.30 

 i Msza Św w kościele Liebfrauen-Lindenau.  
 Po Mszy św. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 
2. 02 lutego (t.j. sobota) Msza Św. w Weissenfels Pfarrei St. Elisabeth 

 (06667 Weissenfels, Friedrichstr. 15). 
 

3. 03 lutego I Niedziela miesiąca po Mszach Św., wystawienie 
 Najświętszego Sakramentu, adoracja zakończona błogosławieńst

 wem.  
 

4. 07 lutego I czwartek miesiąca. Msza Św. w Propsteikirche St. Trinita
 tis o g. 14.00 po Mszy Św. spotkanie dla seniorów. 

 
5. 09 lutego (t.j. sobota) Msza św. w Halle o g. 16.00 Krankenhaus St. 

 Elisabeth.(Halle Mauerstr.5) 
 

6. W sobote 16.02 w domu parafialnym przy Probsteikirche, odbędą się 
 zajęcia dla dzieci tylko z j. polskiego od. g.10.00. 
 

7. 23 lutego( t.j. sobota) Msza Św. w Borna o g. 16.00,  
 Pfarrei St. Joseph (04552 Borna, Stauffenberg Str. 7) 

 
8. Biuro parafialne otwarte w piątki od g. 15.15-17.15,( mieści się w 

 domu parafialnym przy Karl-Heine-str.110, I piętro). 
  

9. W piątki Msza Św. o g. 18.00 Msza Św w Liebfrauenkirche- Lindenau
 (Karl-Heine-str.110).  

 
10. Od 3 lutego Msza Św. w Leipzig-Engelsdorf w każdą niedzielę 
 będzie o g. 11.30. 

 

 
 


