
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„Po górach dolinach 
rozlega się dzwon…”. 

Msze święte w naszej misji: 

 Leipzig:  

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  

(Propsteikirche, Nonnenmühlgasse 2): 

I czwartek miesiąca g. 14.00 

 

Pozostałe miejscowości: 

 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, Stauffenbergstr. 7  

ostatnia sobota miesiąca g. 16.00  
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Biuletyn Parafialny 

Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 
 

Biuro: Karl-Heine-Str. 110, 04229 Leipzig 
czynne w piątki g. 15.15– 17.15 

www.pmk-leipzig.de / pkmleipzig@gmail.com 
    tel.  034124846736 / 015252131126 



„Chwalcie łąki umajone…“. 

Strona 2 Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 

 Każdego roku w maju w kościołach, a także przy krzyżach i kapliczkach przydroż-

nych rozbrzmiewają przepiękne pieśni maryjne. Tą piękną formą czci wobec Matki Naj-
świętszej są Nabożeństwa Majowe. Większość mariologów twierdzi, że Nabożeństwo 
Majowe narodziło się w XVIII wieku. Jego rodowód jest jednak znacznie wcześniejszy. 
Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane już w latach 430-
450. Wielkim orędownikiem takiej formy modlitwy był św. Cyryl Aleksandryjski. Nieco 
później miesiąc ku czci Maryi święcono w Ziemi Świętej, w Syrii i Grecji. W Kościele za-
chodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero 

na przełomie XIII i XIV w. powstała ponownie myśl, aby "ten miesiąc poświęcić Tej 
prawdziwej Królowej Wiosny - Maryi". Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański 
Alfons X. Władca ów zapraszał do udziału w Nabożeństwach Majowych, sam często 
brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na 
modlitwy wokół figur Matki Bożej. W XVI w. nabożeństwo to propagował św. Filip Nere-
usz, a w wieku XVII zaczęli je odprawiać włoscy dominikanie. W następnym stuleciu Na-

bożeństwo Majowe objęło swym zasięgiem coraz większe obszary. Największym apo-
stołem Nabożeństwa Majowego w XVIII w. był włoski jezuita o. Alfons Muzzarelli, które-
go oficjalnie uważa się za twórcę tej formy kultu maryjnego. On to bowiem całe swoje 
życie poświęcił propagowaniu tego nabożeństwa. Z Kolegium Rzymskiego Ojców Jezui-
tów zwyczaj praktykowania Nabożeństwa Majowego przejęły szkoły zakonne w innych 
krajach, a w 1814 r. papież Pius VII nadał mu ostateczną i całkowitą aprobatę kościelną, 

zaznaczając, że "należy upowszechniać je i odtąd staje się ono powszechne w całej Eu-
ropie, a wkrótce na całym świecie". W Polsce Nabożeństwo Majowe publicznie zostało 
zaprowadzone po raz pierwszy w 1837 roku w kościele św. Krzyża w Warszawie, nieco 
potem w Krakowie, na Jasnej Górze i w kilku innych kościołach. W niespełna 30 lat roz-
szerzyło się po całej polskiej ziemi. Dziś nie ma świątyni katolickiej, gdzie by nie było od-
prawiane.  
 Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze 

wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywi-
leje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie 
we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" otrzymała 
od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawia-
na. Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r., do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII, 
archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię Loretań-

ską" dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI.  
 W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samo-
wolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było 
więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Póź-
niej pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zma-
zy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), 

Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny (1995). W litanii 
wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdze-
niu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołą-
czono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po 
drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski". 

  



Uroczystość Królowej Polski 

Strona 3 Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 

 3 maja, Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej 

Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa 

opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepod-

ległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zat-

wierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. 

święto zostało podniesione do rangi uroczystości. Święto wyraża wiarę narodu w 

szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem 

Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być 

"Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodo-

wego hymnu. 

 W czasie najazdu szwedzkiego,1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cu-

downym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w 

których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie 

na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem 

chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.Temu uroczystemu wydar-

zeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał 

do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami", które zgromadze-

ni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli. Szczególne związanie kultu Maryi, Królo-

wej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koro-

nacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. Wezwanie 

"Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił 

na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla die-

cezji lwowskiej. 

 Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Aposto-

lskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 

maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla 

Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Bene-

dykta XV.  

 W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający 

wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Jasnogórskie 

Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat 

Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności mili-

ona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uro-

czystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i po-

wierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat. 

   



Ogłoszenia duszpasterskie 

Strona 4 Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 

 
1. Rozpoczynamy miesiąc Maj poświęcony Matce Bożej. W maju po każdej 

Mszy św. będziemy modlić się Litanią Loretańską. Zachęcam do wzięcia 
udziału w tym nabożeństwie maryjnym. 

2. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, Msza Św. o g. 14.00 w 
Propsteikirche St. Trinitatis następnie spotkanie dla seniorów.  

3. W czwartek 02.05  o g. 17.00 w Weissenfels katecheza dla dzieci. 
4. I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od g. 17.30 i Msza Św w kościele 

Liebfrauenkirche i nabożeństwo z racji I piątku miesiąca. W Polsce w 
tym dniu przeżywamy Uroczystość MB Królowej polski, w czasie Mszy 
modlić będziemy się w intencji Ojczyzny. 

5. W najbliższą sobotę Msza Św. w Weissenfels w kościele St. Elisabeth. 
Po Mszy zajęcia z religii dla dzieci w domu parafialnym i spotkanie or-
ganizacyjne dla rodziców przed I Komunią Św.  

6. 05 maja I Niedziela miesiąca, po Mszach Św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, adoracja zakończona błogosławieństwem. 

7. 11 maja (t.j. sobota) Msza św. w Halle o g. 16.00 Krankenhaus St. Eli-
sabeth (Halle Mauerstr.5). 

8. W soboty: 18.05 zajęcia tylko z religii; 25.05 z religii i jęz. polskiego w      
domu parafialnym przy Propsteikirche, od g. 10.00. 

9. 25 maja( t.j. sobota) Msza Św. w Borna o g. 16.00, Pfarrei St. Joseph 
(04552 Borna, Stauffenberg Str. 7).  

10. Biuro parafialne otwarte w piątki od g. 15.15-17.15,( mieści się w 
domu parafialnym przy Karl-Heine-str.110, I piętro).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


