
 
 
 

29 września- wspomnienie  
Św. Michała Archanioła  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Święty Michale Archaniele!  
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodzi-

wości i zasadzkom złego ducha bądź naszą 

obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie 
o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastę-

pów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę 

dusz ludzkich po tym świecie krążą,  
mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

 

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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Święto Podwyższenia Krzyża Świętego– 14 września. 

Strona 2 Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 

Żadnemu chrześcijaninowi nie trzeba przypominać o zbawczym znaczeniu 
krzyża Chrystusowego. I choć nie wszyscy ludzie uznają tę jego wartość zbaw-
czą wiedzą jednakże, że był on formą śmierci historycznego Jezusa, proroka z 
Nazaretu, z którym chrześcijanie wiążą swoje zbawienie, tzn. wybawienie z wię-
zów grzechu i śmierci. Wspominanie tego wydarzenia ma miejsce w Wielki Pią-
tek, podczas Wielkiego Tygodnia. Jednak towarzysząca temu zaduma nad ta-
jemnicą śmierci i atmosfera świąt wielkanocnych nie pozwala wchodzić głębiej 
w temat znaczenia krzyża Chrystusowego z całym jego bogactwem. Okazją do 
tego stało się święto Podwyższenia Krzyża Świętego, któremu początek dało hi-
storyczne wydarzenie odnalezienia krzyża Chrystusa trzy wieku po Jego śmier-
ci. Po zburzeniu Jerozolimy (70 rok po Chr.) oraz ustaniu prześladowań chrze-
ścijan w cesarstwie rzymskim, w IV wieku, nastąpił wreszcie dogodny moment 
do poszukiwań pamiątek po zmarłym Chrystusie. Było to tym łatwiejsze, że sam 
cesarz przyjął chrześcijaństwo i ogłosił je jako religię państwową (313). Szcze-
gólnie poszukiwanym był krzyż Chrystusa wyrzucony po Jego śmierci do pu-
blicznego wysypiska i zakopany nieopodal miejsca egzekucji. Właśnie on stał się 
celem specjalnej ekspedycji naukowej zorganizowanej przez św. Helenę, matkę 
cesarza Konstantyna Wielkiego, w 320 roku. Po kilku miesiącach intensywnych 
wykopalisk odnaleziono wreszcie poszukiwany krzyż, 14 września, i na jego 
cześć zaczęto wznosić w Jerozolimie dwie bazyliki: Męczenników, nazwanej póź-
niej bazyliką Krzyża Świętego, i Zmartwychwstania Pańskiego, na Kalwarii, któ-
re wykończono i połączono wspólnym dziedzińcem 15 lat później, dokładnie 13 
września 335 r. Ich poświęcenie dnia następnego stało się oficjalnym momen-
tem liturgicznego celebrowania uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego naj-
pierw dla tych dwóch bazylik, później dla całego chrześcijaństwa. Św. Cyryl, pa-
triarcha Jerozolimy (+387), podaje, że św. Helena miała podzielić odnaleziony 
krzyż Chrystusa na trzy części i ofiarować je ówczesnym głównym ośrodkom 
chrześcijaństwa: Jerozolimie, Rzymowi i Konstantynopolowi.  

W 614 roku nastąpił najazd Persów na Ziemię Świętą i splądrowanie przez 
nich Jerozolimy wraz z wyburzeniem jej kościołów. Wiedząc o wartości relikwii 
krzyża Chrystusa dla chrześcijan zabrano go do perskiego skarbca. Dopiero od-
wet cesarza Herakliusza pozwolił odzyskać jerozolimską część krzyża w 629 r. 
Tradycja podaje, że sam cesarz próbował go wnieść na swoich ramionach na 
Kalwarię, lecz nie dał rady, gdyż był ubrany w bogate (ciężkie od klejnotów), ce-
sarskie szaty. Dopiero, kiedy je zdjął, w wielkiej pokorze mógł go tam triumfal-
nie wprowadzić. Z czasem rozczłonkowany niegdyś na trzy części krzyż podzie-
lono na jeszcze drobniejsze części, aby każda znaczniejsza świątynia w Europie 
mogła mieć bodaj jej małą relikwię. Cesarz Konstantyn, z racji znamion hańby 
społecznej, jaką krzyż w sobie nosił w jego pierwotnym pogańskim zamiarze, 
zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie (337), natomiast wprowadził kult zbaw-
czego krzyża Chrystusowego, dla którego bezpośrednim motywem było odnale-
zienie jego relikwii. Ewangelista Jan, zgodnie z przekonaniem samego Jezusa, 
widział w Jego zbawczym ukrzyżowaniu prowadzącym do zmartwychwstania, 
wywyższenie Syna Bożego nad grzesznym światem, stąd święto krzyża przyjęło 
nazwę Podwyższenia. Od tej pory krzyż stawał się szczególnym znakiem chluby 
dla chrześcijan. Nim się szczególnie chlubił św. Paweł w swej misji szerzenia 
Ewangelii poganom pośród wielu trudności. Nim się chlubi każdy z nas znajdu-
jąc w nim m. in. sens swego cierpienia. 



 Św. Michał Archanioł- Któż jak Bóg. 
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 29 września w kalendarzu liturgicznym obchodzimy wspomnienie Św. Mi-
chała Archanioła.  Nasza Świątynia w Oldenburgu jest pod wezwaniem Tegoż 
Świętego. Zatem w tym dniu przypada odpust ku czci Św. Michała.  Każda Msza 
Św. kończy się zawsze modlitwą do tego Świętego. Przypomnijmy sobie zatem  

kilka faktów związanych z Michałem Archaniołem. 

 Św. Michał to jeden z Archaniołów stojących przed obliczem Boga. Hebraj-
skie imię Mika’el znaczy: Któż jak Bóg. W religiach chrześcijańskich i muzułmań-
skich jest uważany za największego ze wszystkich aniołów. W religii judaistycznej 
wymienia się Michała wśród 7 aniołów wyższego rzędu. Również w islamie jest 
jednym z ważniejszych aniołów. Poza tym jest postrzegany różnie: jako Posiadacz 
Kluczy do Nieba i Szef Archaniołów; Anioł Żalu, Prawości, Litości i Uświęcenia 
Duszy; Anielski Książę Izraela; Stróż Jakuba; Anioł Gorejącego Krzewu. Jest nie-
zmordowanym mistrzem dobroci i pomaga pokonanym podnieść się. Zawsze też 
jest skłonny załagodzić konflikt i rozwiązać kłopot. Daje wsparcie wszystkim, 
którzy są w ucisku. Jest Aniołem sprawiedliwości i sądu, lecz nie jest mu obca 
łaska i miłosierdzie. Jest Aniołem, który pomaga odnaleźć odpowiednie światło 
wewnętrzne. Jest też Aniołem Końcowego Rachunku, Ważącym Ludzkie Dusze i 
Przewodnikiem Dusz w ostatniej drodze. Stoi u wezgłowia umierających, by sto-
czyć bój z szatanem o ich dusze, a następnie towarzyszy im w drodze do wieczno-
ści. Pisarze pierwszych wieków Kościoła uważają św. Michała za anioła od szcze-
gólnych zleceń Bożych. Według tzw. Złotej Legendy średniowiecznego kaznodziei 
Jakuba de Voragine, Archanioł Michał z polecenia Pana Boga karał plagami 
Egipt, rozdzielił wody Morza Czerwonego, prowadził naród wybrany przez piaski 
pustyni do Ziemi Obiecanej. W dniu ostatecznym ma na Górze Oliwnej zabić An-
tychrysta i dźwiękiem swej trąby wskrzeszać zmarłych. Wybitny Ojciec Kościoła 
Orygenes przypisywał św. Michałowi przywilej zanoszenia modlitw ludzi do Boga, 
dlatego jego kult był w Kościele zawsze żywy. Od zarania dziejów dał się poznać 
jako zwycięski wódz w walce dobra ze złem, jako obrońca chwały prawdziwego 
Boga, a w obecnej dobie jawi się nadal jako uosobienie zwycięskiej mocy.  
 Pierwsze znane święto ku czci św. Michała Archanioła sięga połowy czwar-
tego wieku. Obchodzono je 8 maja we Włoszech w okolicy góry Gargano. Podanie 
głosi, że na tej górze, w grocie istniejącej do chwili obecnej, św. Michał pojawił się 
w latach 492-494 św. Wawrzyńcowi Maiorano, biskupowi Manfredonii. Opiekę 
nad sanktuarium, licznie nawiedzanym do dzisiaj, sprawują Księża Michalici z 
Polski. Papież św. Bonifacy I poświęcił św. Michałowi bazylikę w Rzymie i naka-
zał, aby każdego roku 29 września obchodzono uroczyście rocznicę objawienia 
się św. Archanioła. Święto rozszerzono na Kościół powszechny i do dziś przypo-
mina je kalendarz liturgiczny. W św. Michale widzimy przykład zachwytu i uwiel-
bienia Boga oraz płomiennej miłości, która zwyciężyła nieposłuszeństwo i bunt 

szatana. W naszej współczesności Duch Święty woła do nas znakami czasu. 
Przestrzega przed mirażami zła, ułudą materii, chorobliwym głodem użycia. 
Naszym zadaniem jest więc szerzenie kultu św. Michała Archanioła i wzywa-

nie jego przemożnego wstawiennictwa.  

      



Ogłoszenia duszpasterskie 
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1. 1 września- I niedziela miesiąca, po Mszach Św. wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja. W tym dniu przypada 80 roczni-

ca wybuchu II wojny światowej. W modlitwie pamiętajmy o tych 

wszystkich, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny. 

2. 05 września- I czwartek miesiąca, w Propsteikirche Msza Św. o g. 

14.00 i spotkanie dla seniorów. 

3. 06 września- I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od g. 17.30, Msza 

Św. i nabożeństwo z racji I piątku miesiąca.  

4. 07 września(sobota) o g. 10.00 w domu parafialnym przy kościele St. 

Gertrud, Leipzig- Engelsdorf odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz 

zapisy dzieci na katechezę. Przygotowanie do I Komunii Św. odbywać 

się będzie w ramach zajęć katechetycznych. 

5. W sobotę 7 września Msza Św. w Weißenfels o g. 16.00. 

6. 12 września(czwartek) spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci na religię 

w Weissenfels( przy kościele St. Elisabeth) o g. 17.00. 

7. 14 września w sobotę o g. 10.00 zajęcia katechetyczne dla dzieci w St. 

Gertrud.  

8. 14 września( sobota) Msza Św. w Halle o g. 16.00. 

9. 28 września(sobota) msza Św. w Borna o g. 16.00. 

10. Biuro parafialne czynne w piątki w godzinach 15.15– 17.15.  

      (mieści się w domu parafialnym przy Karl-Heine-Str.110, I piętro).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


