
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 



Wakacje– okazją do zacieśnienia więzi z Bogiem 

Strona 2 Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 

 Nadchodzą miesiące wakacyjne, wielu z nas kojarzą się z bezczynnością, beztroską i 

lenistwem. Młodzież myśląc o wakacjach bardzo chętnie chce zapomnieć o książkach, 

nauce i egzaminach, starsi chcą uwolnić się od zawodowych obowiązków i problemów 

związanych z pracą. Niestety bywa i tak, że na wakacje wysyłamy także swoje sumienie i 

wiarę. Każdy człowiek ma prawo do odpoczynku. Wakacje i urlop są po to, byśmy nabrali 

nowej energii, choć na moment zmienili swoje środowisko i nadrobili różne zaległości. 

Wolny czas jest darem Boga, który na swoim przykładzie pokazał, że po pracy należy od-

począć. Sam Jezus, widząc utrudzonych apostołów mówił: „Pójdźcie na ubocze, na miejsce 

pustynne i odpocznijcie nieco” (Mk 6,31).  

 Warto pamiętać, że są takie sprawy, o których nie wolno zapomnieć nawet podczas 

urlopu. Musimy pamiętać, że nie ma wakacji bez Boga, nie ma udanych urlopów bez modlit-

wy, niedzielnej Eucharystii oraz spowiedzi i komunii świętej. Różne wakacyjne atrakcje nie 

powinny nam przysłonić Jezusa, bo cóż nam przyjdzie gdy odpoczniemy fizycznie a zatra-

cimy się duchowo. Jeśli w duchu coś jest „nie tak” to trudno o radość, szczęście i ochotę do 

życia. Należy pamiętać, że katolikami jesteśmy przez cały rok a Chrystus towarzyszy nam w 

każdej chwili życia. Jest z nami gdy pracujemy i uczymy się, jest z nami także w czasie ur-

lopu i wakacji. Skoro uciekamy się do niego w chwilach trudnych, przy egzaminach, w 

trakcie kłopotów w pracy, przy problemach zdrowotnych to dlaczego zapominamy o naszym 

Mistrzu w wakacje?  

 On pragnie, byśmy dzielili z Nim także nasze radości, wszak to też dar, który od 

Niego otrzymaliśmy. W czasie wakacyjnych wycieczek, wspólnych wyjazdów, zwiedzania 

ciekawych miejsc i obcowania z naturą, czy też odpoczynku w domu powinniśmy pamiętać, 

że gdziekolwiek znajdziemy się, wszędzie możemy odnaleźć Jezusa, musimy tylko chcieć.   

 Chrystus jest zawsze z nami w szumie morza i w pięknie gór, w darach natury, w ar-

chitekturze zwiedzanych zabytków, w ciszy katedr i maleńkich kościółków. Przyjdzie do nas 

podczas Eucharystii i w drugim człowieku. Wakacje są zatem wspaniałą okazją do 

wzmocnienia naszych więzi z Bogiem. W czasie letniego odpoczynku warto zarezerwować 

więcej czasu na modlitwę i lekturę Pisma Świętego, dobrej książki i prasy katolickiej. Warto 

też odbudować więzy rodzinne i przyjacielskie. Wiele radości przyniesie też spotkanie z ty-

mi, których nie widzieliśmy przez długi czas.W trakcie letniego odpoczynku nie stawiajmy 

na pierwszym miejscu czerpania przyjemności i spełniania zachcianek uciekając od Boga i 

rozleniwiając naszego ducha. Nie przestawajmy od siebie wymagać, nie zwalniajmy się z 

odpowiedzialności, nie rezygnujmy ze wszystkiego, co łączy się z wysiłkiem duchowym, nie 

odstawiajmy w tym czasie Boga na dalszy plan tylko dlatego, że Jego wymagania wydają 

się bardziej kłopotliwe niż w innym okresie. Nie rozgrzeszajmy się tym, że „przecież są 

wakacje”, a po nich wszystko wróci do normy. Niech wraz ze wzrostem naszej aktywności 

fizycznej wzrasta również aktywność duchowa. 

 Wszystkim parafianom życzę udanego letniego wypoczynku. 

    



 Uroczystość Wniebowzięcia NMP  
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 15 sierpnia w Kościele Katolickim obchodzi się jedno z najważniejszych świąt 
maryjnych. Uroczystości odbywające się tego dnia w katolickich świątyniach wiążą się z 

dogmatem o Wniebowzięciu NMP. Według niektórych tradycji Zaśnięcie NMP miało dokonać 
się ok. 45 r. na Górze Syjon. Według innych źródeł św. Jan Apostoł miał zabrać Maryję ze 
sobą do Efezu, gdzie zakończyła swe ziemskie życie. Jeszcze inne przekazy mówią o tym, 

że w dzień Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zjechali się apostołowie z oddalonych 
krańców ziemi, by pochować jej ciało u podnóża Góry Oliwnej. Tomasz, którego nie było przy 
Zaśnięciu Marii, poprosił o otworzenie jej grobu. Gdy odsunięto kamień, okazało się, że 
grobowiec jest pusty i leżą w nim tylko pachnące lilie i wianki kwiatowe. Dalekim echem tej 

opowieści jest święcenie w dzień Wniebowzięcia kwiatów i ziół. Kościoły wschodnie już od V 
wieku obchodziły Święto Zaśnięcia Matki Bożej wierząc, że Maryja zasnęła i obudziła się już 
w niebie. Kościoły te posługują się kalendarzem juliańskim, więc obchodzą dzień maryjny 

trzynaście dni później, niż kościół rzymskokatolicki - czyli 28 sierpnia. Święto to jest 
najstarszym świętem maryjnym. Już w V wieku znane było w Palestynie i w Syrii. 
Początkowo obchodzono je tylko lokalnie w sanktuarium maryjnym niedaleko Betlejem. Od 

VI wieku święto zaczęło rozszerzać swój zasięg i zostało połączone ze wspomnieniem kresu 
życia Maryi. Było obchodzone pod różnymi nazwami: Przejścia, Zaśnięcia, Odpocznienia. Od 
VII wieku zostało przyjęte przez Stolicę Apostolską i przemianowane na Święto 

Wniebowzięcia. 
 W 1950 roku Papież Pius XII ustanowił Wniebowzięcie jednym z dogmatów Kościoła 
Katolickiego. Stwierdza on, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja 
Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Święto to obchodzą również 

wierni wyznania prawosławnego, polskokatolickiego i mariawici. W Polsce Wniebowzięcie 
zwane jest także Świętem Matki Bożej Zielnej. Od IX wieku tego dnia w kościołach poświęca 
się zioła, kwiaty, kłosy zbóż i owoce. Dawniej wierzono, że takie święcone bukiety mają 

szczególną moc: zapewniają bezpieczeństwo i pomyślność w gospodarstwie. Tego dnia we 
wszystkich kościołach obchodzone są uroczyste msze, a w sanktuariach maryjnych 
odbywają się odpusty. Największe obchody odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie 

przedstawiane są duże inscenizacje oraz na Jasnej Górze. Tradycyjnie już dni 
poprzedzające uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny są dla katolików 
okresem pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Patrząc  na  chwałę Maryi , nie możemy 

sądzić, że nie ma ona związku z naszym „dziś". Przeciwnie, przez cale życie dorastamy do 
naszej przyszłej chwały  - dochodzimy do istoty naszego człowieczeństwa. I tak było w życiu 
Maryi. Ona nie tylko przez zewnętrzne zdarzenia, ale całym swym bytem wędrowała ku Bogu 

- zwłaszcza przez wiarę, nadzieję, miłość i posłuszeństwo. Dziś, gdy jaśnieje przed nami jako 
znak nadziei i pociechy, jednocześnie oświetla nam drogę, którą i my mamy podążać - 
ukazuje nam drogę naszego „wniebobrania".   
 Wniebowzięcie Maryi nie jest po to, by nas zadziwiać, by nam zaspokoić potrzebę 

przeżywania niezwykłych wydarzeń Nie jest ono dla głośnych fanfar i pięknej parady. 
Owszem, możemy je uczcić w okazały sposób, ale się na nim nie zatrzymywać. To prawda, 
że tajemnica wniebowzięcia powinna nas także zdumiewać, ale chodzi o zdumienie innego 

rodzaju - ma to być zdumienie wiary, która wówczas się bogaci i umacnia się jej świadectwo 
życia. Piękno Maryi Wniebowziętej jest rzeczywiście zachwycające, ale ono ma odbić się w 
nas. Bez naśladowania życia Maryi, Jej zdecydowanego kroczenia drogą ku Bogu, nasze 

nawet najbardziej podniosłe zachwyty i gorliwe świętowanie będą wewnętrznie puste i nie 
sprawią radości samej Maryi. Mamy na Jej wzór starać się być ludźmi wniebowzięcia - tymi, 
którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu. Którzy nie odkładają na bok tak 

zasadniczej prawdy swojego życia, jak ta, że jesteśmy ludźmi w drodze do ludzkiej pełni i 
życia z Bogiem i w Bogu przez całą wieczność. 



Ogłoszenia duszpasterskie 
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1. W I czwartek lipca i sierpnia nie będzie Mszy Św. o g. 14.00 i spotkania 

dla seniorów. 

2. 05.07. i 02.08- I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od g. 17.30 i 

Msza Św w kościele Liebfrauenkirche i nabożeństwo z racji I piątku 

miesiąca.  

3. W sobotę 06.07 i 03.08 o g. 16.00 Msza Św. w Weißenfels. 

4. 07.07 i 04.08- I Niedziela miesiąca, po Mszach Św. wystawienie 

Najświętszego Sakramentu, adoracja zakończona błogosławieństwem. 

5. W sobotę 13.07 i 10.08 o g. 16.00 Msza Św. w Halle. 

6. 27.07 i 31.08 o g. 16.00 Msza Św. w Borna. 

7. 25 lipca przypada Święto Św. Krzysztofa. Z tej okazji w niedzielę 28.07 

będziemy modlić sie w int. kierowców i podróżujących. Natomiast po 

Mszach św. odbędzie się obrzęd poświęcenia pojazdów. 

8. 19 lipca(piątek) wyjątkowo nie będzie Mszy Św. o g. 18.00. 

9. 7 września o g. 10.00 w kościele St. Gertrud(odbędzie się spotkanie or-

ganizacyjne  dla rodziców i zapisy dzieci, na zajęcia organizowane przy 

naszej misji. 

10. Biuro parafialne w miesiącu lipcu i sierpniu otwarte będzie po 

wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym umówieniu( mieści 

się w domu parafialnym przy Karl-Heine-str.110, I piętro). W sprawach 

pilnych proszę o kontakt po Mszach Św. 

 

 
 

 
 
 
 
 


