
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
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Biuro parafialne czynne: 

 piątek 

w godz. 15.15-17.15 

 Adres: 

Karl-Heine– Str. 110  

    04229 Leipzig  

    tel.  034124846736 

           015252131126 

             xtomek@op.pl 
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Wielki Post - czas duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych 

  

Strona 2 Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 

 W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas 

Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym 

przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami mę-

ki śmierci i zmatwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, ktόre stano-

wią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta 

(zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by 

mόc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu, a nie jakiegoś 

tam zwykłego postu. 

 

Historycznie biorąc 

Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształtował sie powoli, przyjmując rόżne 

formy, by wreszcie osiągnąć znane nam dziś oblicze. W pierwszych wiekach 

Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III w. poszczono 

już cały tydzień, zaś na początku IV w., na pamiątkę czterdziestodniowego po-

stu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z 

Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII w. za początek postu 

przyjęto szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z 

postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę; stąd 

Środa Popielcowa. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący 

w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano głowy popiołem przypomi-

nając sobie o prawdziwej wartości życia przy Bogu. Po Soborze Watykańskim II 

(1962-1965) ujednolicono rόżnie funkcjonujące nazwy niedziel Wielkiego Postu, 

tak że dziś nazywają się one: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta Wielkiego 

Postu, szόsta natomiast nazywa się Niedzielą Palmową, czyli niedzielą Męki 

Pańskiej. Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, ktόra z ko-

lei rozpoczyna właściwe jedno wielkie Święto Paschalne celebrowane w ramach 

trzech dni, tzw. Triduum Paschalne. 

 

Liturgicznie biorąc 

W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej zachęty: poszczenia, modlitwy i jał-

mużny, przyjmowano rόżne praktyki pokutne, aby uwydatnić wagę tego okresu 

i należycie przygotować się do właściwych świąt. W związku z tym cała ze-

wnętrzna oprawa liturgiczna przyjęła rόwnież odpowiednią formę: przez cały 

czas Wielkiego Postu na przykład nie śpiewa się Alleluja; w jego miejsce wyko-

nuje się inny śpiew przed Ewangelią. Poleca się rόwnież używania szat liturgicz-

nych koloru fioletowego. 
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  W obecnych czasach, korzystając z bogactwa historycznego rozwoju tego 

okresu oraz śledząc biblijno-liturgiczne wskazόwki Kościoła, mamy pełniejszy ob-

raz tego, co ten czas rzeczywiście oznacza i jak się w nim najlepiej przygotować 

na święta wielkanocne. Jest to przede wszystkim okres duchowego przygotowa-

nia wnętrza (w języku biblijnym: serca) człowieka, ktόremu towarzyszą zewnętrze 

przejawy i pewne gesty. 

 

Duchowość Wielkiego Postu 

 Chodzi tu o to, co Kościόł nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do 
Boga, o nawrόcenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyra-

żone w: 
-większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,  

-większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomόc rόwnież organi-
zowane rekolekcje parafialne,   

-unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,  
-większym skupieniu się na modlitwie, zarόwno tej prywatnej jak i wspόlnotowej, 

-wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych, 
-korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,  

-uczestnictwie w rόżnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeń-
stwach wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu pew-

nych szczegόlnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachet-
ność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych. 

 
Odnajdywanie Boga 

 Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia 

się na modlitwie, poście i jałmużnie. W rzeczywistości wszystkie one mają na ce-

lu wskazanie, że pierwszym działającym w naszym życiu jest Bόg, ktόry jest w 

stanie skutecznie pokierować nasze życie, uleczyć nasze ewentualne zagubienie 

się w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe zabieganie. 

Oczywiście, my ze swojej strony podejmujemy te działania mając na uwadzę 

zbawcze posłanie Jezusa Chrystusa, a szczegόlnie Jego decyzję ofiarowania swe-

go życia za nas, bo to jest głόwny motyw naszego nawrόcenia (metanoji). 

Brak co jakiś czas obecności podobnego okresu w naszym życiu, brak tej świętej 

refleksji przynajmniej raz w roku wcześniej czy pόźniej jest w stanie wyjałowić 

nas z naszego człowieczeństwa i z naszej wrażliwości na słowo Boga i obecność 

innych ludzi. 
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Ogłoszenia Duszpasterskie 
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1. 01 marca 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 marca (t.j. sobota) Msza Św. w Weissenfels Pfarrei St. Elisabeth 
 (06667 Weissenfels, Friedrichstr. 15). Po Mszy zajęcia z religii dla 
 dzieci w domu parafialnym. Ponadto 07 marca(t.j. czwartek) o  
 g. 17.00 odbędą się zajęcia z religii  w Weißenfells w domu  
 parafialnym przy Pfarrei St. Elisabeth. 
3. 03 marca I Niedziela miesiąca po Mszach Św., wystawienie 

 Najświętszego Sakramentu, adoracja zakończona błogosławieńst
 wem.  

4. Wyjątkowo w miesiącu Marcu Msza Św. z I czwartku miesiąca została 
przeniesiona na wtorek 5 marca  na g. 14.00. 

5. 06 marca przypada środa popielcowa, którą rozpoczynamy  
 czterdziestodniowe przygotowanie do Wielkanocy – Wielki Post.  
 W środę popielcową obowiązuje post ścisły ( powstrzymywanie się od 
 jedzenia pokarmów mięsnych i ograniczenie posiłków do trzech w 
 ciągu dnia). Msza św. z posypaniem głów popiołem na znak pokuty w 
 Lipsku w  Liebfrauenkirche-Lindenau o g. 19.00.   
6. 09 marca (t.j. sobota) Msza św. w Halle o g. 16.00 Krankenhaus  
 St. Elisabeth.(Halle Mauerstr.5). 
7. W soboty: 02.03, 16.03, 30.03 w domu parafialnym przy  
 Probsteikirche, od g. 10.00 odbędą się zajęcia dla dzieci z religii  
 i j. polskiego.   
8. 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Msza Św. niemiecko
 -polska o g. 18.00 w Lipsku w Liebfrauenkirche– Lindenau. 
9. 30 marca( t.j. sobota) Msza Św. w Borna o g. 16.00,  
 Pfarrei St. Joseph (04552 Borna, Stauffenberg Str. 7) 
10. 30 marca w sobotę od g. 9.00 odbędą sie Nauki Przedmałżeńskie 
 w domu parafialnym przy Liebfrauenkirche-Lindenau. Osoby  
 zainteresowane proszę o zapisy drogą mailową lub telefonicznie  
 do 24 marca. 
11. Biuro parafialne otwarte w piątki od g. 15.15-17.15,( mieści się w 
 domu parafialnym przy Karl-Heine-str.110, I piętro). 
12. W piątki  o g. 18.00 Msza Św w Liebfrauenkirche- Lindenau. W okre
 sie Wielkiego Postu  o godz. 18.00 odprawiane będą nabożeństwa Dro
 gi Krzyżowej następnie Msza św. W niedziele przed Mszą Św. śpiewane 
 będą Gorzkie Żale.     
 
 


