
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Są modlitwy nagłe jak pociągi ekspresowe. Są modli-
twy krótkie „ Bogu dzięki“, „ Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus“, „ Wieczny odpoczynek“. Są modlitwy 
długie, które wloką się jak stare przedwojenne wąsko-

torowe ciuchcie- nowenny, litanie, różaniec. 
 Październik miesiąc modlitwy długiej, nieustają-

cej, cierpliwej.  
Ile jest  miłości w cierpliwości.  

Ile jest miłości w cierpliwości matki, która siedzi godzi-
nami przy łóżku chorego dziecka.  

Ile jest miłości w cierpliwości narzeczonego, który wisi 
na słuchawce telefonicznej.  

Ile jest  miłości w cierpliwości zakonnicy, która dla Pa-
na Boga zamiata klasztor dzień po dniu.  

 
Różaniec poprzez swoje tajemnice przypomina nam nie 

tylko Ewangelie…. W niecierpliwych, nerwowych dzi-
siejszych dniach, kiedy nikt na nic nie ma czasu, róża-
niec uczy zaufania cierpliwej modlitwy, nieustępliwego 
trzymania się Matki Bożej. W miłości trzeba być przede 

wszystkim cierpliwym.  
„ W cierpliwości posiądziecie dusze wasze“.  

Ks. Jan Twardowski 

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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„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo”.  
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 Święto Matki Boskiej Różańcowej zostało ustanowione w 1572 roku przez pa-

pieża św.Piusa V na pamiątkę zwycięskiej bitwy stoczonej w 1571 roku z flotą 

turecką pod Lepanto. Mając świadomość, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Eu-

ropy przed nawałą turecką, papież nadał mu tytuł święta „Matki Boskiej 

Zwycięskiej”. Miało ono być obchodzone co roku w pierwszą sobotę października, 

tj. w dniu, w którym miała miejsce ta słynna bitwa. Nadto, papież polecił również 

dołączyć do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Wspomożenie wiernych – módl się za 

nami”. Jego następca, papież Grzegorz XIII, w 1573 roku polecił obchodzić to 

święto w kościołach, które posiadały obraz Matki Bożej Różańcowej w pierwszą 

niedzielę października i nazwał je imieniem „Matki Boskiej Różańcowej”, pod-

kreślając wpływ nabożeństwa różańcowego na odniesione zwycięstwo. Początkowo 

święto to było obchodzone jedynie w kościołach, gdzie funkcjonowały Bractwa 

Różańcowe. Po kolejnych zwycięstwach nad Turkami odniesionymi pod Belgradem 

w 1716 roku, papież Klemens XI rozszerzył święto na cały Kościół, nakazując 

świętowanie tego dnia na całym świecie. Jednocześnie przeniósł to święto na pier-

wszą niedzielę października. Papież Leon XIII nazywany Papieżem Różańca, pod ko-

niec XIX wieku nadał mu własne formularze liturgiczne do Mszy świętej i oficjum 

oraz dodał do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Królowo Różańca Świętego – módl się 

za nami”, W 1913 roku Pius X przywrócił święto na 7 dzień października. Od 1969 

roku, oficjalną decyzją papieża Pawła VI, pod stałą datą tego dnia, czyli 7 

października, obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej. 

 W modlitwach mszalnych tego święta prosimy Pana Boga, abyśmy ro-

zważając w Różańcu „życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, przez które 

wysłużył nam wieczne zbawienie”, według tych tajemnic „kształtowali swoje życie i 

osiągali to, co one obiecują”. Czytania liturgiczne przypominają nam pierwszą taje-

mnicę: Zwiastowanie, która dała początek następnym oraz ważny fakt z zarania 

Kościoła: modlitwę Apostołów wraz z Maryją, Matką Jezusa, w przygotowaniu do 

zesłania Ducha Świętego. 

 „Szczególnym akcentem zewnętrznym uroczystości ku czci Matki Boskiej 

Różańcowej, są wspaniałe i nieraz imponujące procesje do pięciu ołtarzy, podczas 

których odmawiany jest Różaniec, a przy ołtarzach czytane są stosowne słowa E-

wangelii. Procesje te zostały u nas wprowadzone dzięki dominikanom, którzy pro-

pagowali kult Różańca i zakładali Bractwa Różańcowe po parafiach” (wg Jana Ury-

gi). Już w 1475 roku na synodzie w Kolonii, Matce Bożej nadano tytuł Królowej 

Różańca Świętego. Kongregacja do spraw Rytów zezwoliła na używanie go w Litanii 

Loretańskiej, a w 1883 r. papież Leon XIII nakazał używanie go jako inwokacji w 

litanii. 



 HISTORIA STOWARZYSZENIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
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  Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modli-

tewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–

1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczy-

nić różaniec modlitwą wszystkich" – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w 

ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina 

Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». 

Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, 

czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży do-

tyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie 

oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według 

Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych 

Kościoła. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a 

następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: 

"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Wło-

szech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą 

się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka 

lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi 

ludźmi świata". Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy 

Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem. Rozpoczynając 

25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec 

Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 

roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające 

lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było 

nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże 

składają się z 20 osób. 

 

NALEŻEĆ DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA OZNACZA: 

a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. 

Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie 

Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec 

nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii. 

b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć 

w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia 

oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...) 

c. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z 

których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, 

połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Róża-

niec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. 

     



Ogłoszenia duszpasterskie 
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1. W październiku miesiącu różańca świętego zapraszam na nabożeństwa 

różańcowe.  

2.  03 października- I czwartek miesiąca, w Propsteikirche Msza Św. o g. 

14.00.  

3. 03 października o g. 17.00 w domu parafialnym przy kościele St. Elisa-

beth w Weißenfels katecheza dla dzieci. 

4. 04 października- I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od g. 17.30, 

Msza Św. i nabożeństwo z racji I piątku miesiąca.  

5. 05 października (sobota) o g. 10.00 w domu parafialnym przy kościele 

St. Gertrud, Leipzig- Engelsdorf katecheza i j. polski dla dzieci. 

6. W sobotę 5 października Msza Św. w Weißenfels o g. 16.00. 

7. 06 października- I niedziela miesiąca, po Mszach Św. wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja. 

8. 12 października( sobota) Msza Św. w Halle o g. 16.00. 

9. 13 października(niedziela) obchodzimy w Polsce XIX Dzień Papieski pod 

hasłem „Wstańcie, Chodźmy“. Jak co roku z okazji Dnia Papieskiego 

zostanie przeprowadzona zbiórka do  puszki na rzecz fundacji „ Dzieło 

Nowego Tysiąclecia“ wspierające stypendiami młodzież z niezamożnych 

rodzin.  

10. 26 października(sobota) msza Św. w Borna o g. 16.00. 

11. Msza Św. w piątki o g. 18.00 w Liebfrauenkirche. 

12. Nasza Misja rozprowadza kalendarze na 2020 rok wydane przez Rekto-

rat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. 

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

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

 14.10 do 25.10  trwaja ferie jesienne, w tym okresie biuro parafialne 

 otwarte po wcześniejszym umówieniu. 

 

 
 


