
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Zapatrzeni w niebo. 

Strona 2 Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 

 „Czuję potrzebę i pragnienie aby zostać świętym” mówił św. Dominik. 

 Listopad jest odpowiednim miesiącem na rozmyślania o wieczności, 

świętości, życiu po śmierci, które jest mocno związane z życiem tu, na Ziemi. 

Nasze Zbawienie zależy od tego jak żyjemy, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, 

pomagamy innym, wypełniamy nasze codzienne obowiązki, modlimy się, bu-

dujemy relację z Panem Bogiem. Kościół beatyfikuje i kanonizuje (uznaje za 

świętych) wielu ludzi – są oni w mniejszym lub większym stopniu znani, 

możemy dowiedzieć się o nich z książek, mediów czy Internetu. Ich postępo-

wanie na ziemi świadczyło o świętości, natomiast po śmierci wstawiają się za 

żyjącymi ludźmi do Pana Boga, wypraszając np. łaskę uzdrowienia z nieule-

czalnej choroby. Wydaje się, że my, zwykli, przeciętni ludzie, mieszkający 

dziś w Polsce, uczący się, studiujący, czy pracujący, nie mamy nic wspólnego 

z tymi świętymi Kościoła katolickiego. Nie mamy daru bilokacji (przebywania 

w dwóch miejscach na raz) jak św. ojciec Pio, nie pokazuje się nam Jezus jak 

św. siostrze Faustynie, nie jesteśmy papieżami i nie pielgrzymujemy po 

całym świecie jak św. Jan Paweł II.  

 Jesteśmy zwykłymi, nieznaczącymi ludźmi, którzy nie mają nic do 

zaoferowania. Nic bardziej mylnego! Każdy z nas ma coś do zaoferowania – 

Pan Bóg obdarzył nas wieloma umiejętnościami, a modlitwa pomaga odkry-

wać złożone w nas pokłady talentów. Trzeba nam prosić („Proście a będzie 

wam dane”), by Bóg odkrywał nasze wewnętrzne tajemnice i pomagał nam je 

rozwijać. Każdy może zostać świętym – Ty też! Powinniśmy zacząć patrzeć w 

przyszłość, stawiać sobie cele, dążyć do nich – ja chciałbym zostać świętym i 

będę próbował. 

 Orędownictwo świętych patronów w niebie jest zapewnione (Katechizm 

Kościoła Katolickiego 956) – wystarczy gorliwie się modlić i prosić ich o 

pomoc. Oni chcą by nasze życie przemieniało się, byśmy i my stawali się 

świętymi. „Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy pożytek i będę wam 

skuteczniej pomagał niż za życia”, mówił do swoich braci umierający św. Do-

minik Savio. Kościół wspomina świętych podczas liturgii. Nie bójmy się 

marzyć o świętości – jest ona jak najbardziej realna – postawmy sobie ją za 

cel i z pomocą świętych, naszych patronów, Aniołów Stróżów, Maryi i Boga w 

Trójcyjedynego dążmy do nieba. Modlitwa, Eucharystia i inne Sakramenty, 

adoracja Najświętszego Sakramentu, rzetelne wykonywanie codziennych 

obowiązków, nauka i pomoc innym ludziom oraz radość doprowadzą nas do 

Zbawienia. 



Zmarli pośród nas. 
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 Nasi zmarli są prawdziwie obecni wśród nas w sposób duchowy. Są niewi-
doczni, lecz żyjący. Zawdzięczamy to samemu Bogu, który jest obecny w całym 
stworzeniu: widzialnym i niewidzialnym. Wszystkie stworzenia duchowe, zjedno-
czone z Bogiem, mają udział w Jego wszechobecności. Dzięki temu nasi zmarli są 
prawdziwie obecni pośród nas. Widzą nas, znają nasze troski, radości, zmagania. 
Lecz widzą to wszystko w "świetle Boga", podczas gdy my całą rzeczywistość do-
strzegamy jedynie po ludzku, cząstkowo. Jesteśmy na tyle blisko naszych zmar-
łych, na ile staramy się być blisko Boga. Także oni są tym bliżej nas, im bliżej są 
Niego. Ci, którzy od nas odeszli do innego świata, "zasnęli w Panu", są w 
"Królestwie Bożym". Lecz Królestwo Boże jest już wśród nas, jest w nas - w sercu 
chrześcijanina, gdzie przebywa Bóg ze swoimi Świętymi. Zacieśniając więzy z Bo-
giem poprzez modlitwę i życie sakramentalne, zacieśniamy je równocześnie ze 
wszystkimi, którzy odeszli do Niego. Nie ma innego sposobu na doświadczenie 
bliskości moich drogich zmarłych, jak tylko poprzez szczere przylgnięcie do Boga. 
W Nim ich odnajdę.  
 Są naszymi wstawiennikami. Trwając w zjednoczeniu z Bogiem, który jest 
Miłością, pragną dla nas tylko jednego - kochać nas. Ich życzliwość wobec nas 
jest wprost niepojęta. Nieustannie wstawiają się za nas u Tego, który wszystko 
może. Istnieje pomiędzy nami solidarność, która wynika ze wspólnej przynależ-
ności do Mistycznego Ciała Chrystusa. Razem z nimi tworzymy w Chrystusie je-
den organizm. Możemy do nich zwracać się o pomoc, rozmawiać z nimi, polecać 
im wszystkie sprawy życiowe. Są gotowi do pomocy realnej, skutecznej, jeżeli o 
nią prosimy. Św. Tereska obiecała: "będę spędzała życie w niebie na czynieniu 
dobra na ziemi".  
 My z kolei mamy szansę stać się prawdziwymi dobrodziejami wobec tych 
zmarłych, którzy dojrzewają w czyśćcu do pełni zjednoczenia z Bogiem. Czyściec 
jest konsekwencją pozostawionego na ziemi jakiegokolwiek zła, które ma to do 
siebie, że zawsze rodzi zło kolejne. Z wyrządzonych krzywd rodzą się złorzeczenia 
i urazy; z egoizmu bierze się niesprawiedliwość i cudze nieszczęścia; z nienawiści 
- niezgoda i przemoc itd. Tego typu mechanizmów zła doświadczamy w rodzinach 
i całych społeczeństwach. W ten sposób zmarli jeszcze po śmierci mogą oddalać 
innych od Boga, co jest dla nich powodem ogromnego cierpienia. Lecz jesteśmy w 
stanie położyć kres temu cierpieniu, jeżeli uczynimy rzecz następującą: potraktu-
jemy pozostawione przez nich jakiekolwiek zło jako wezwanie do czynienia tym 
większego dobra. Tam, gdzie Bóg został przez nich jakoś wygnany - powróci na 
nowo i nawet jeszcze pełniej. Nie będą oni już powodem czyjejkolwiek zguby, lecz 
przeciwnie - błogosławieństwa. Ustanie ich przeszkoda w wiecznym miłowaniu 
Boga, a my sami będziemy bliżej Królestwa Bożego. I właśnie to jest największym 
oczekiwaniem naszych zmarłych w czyśćcu.  
 Momentem największej bliskości ze zmarłymi jest Eucharystia. Jednoczy-
my się z tymi, którzy odeszli, dzięki temu samemu życiu Bożemu, w które jeste-
śmy wszczepieni jak latorośl w winny krzew. Komunia z Jezusem jest komunią 
ze wszystkimi Świętymi. Nie można wyobrazić sobie doskonalszej bliskości, skoro 
ożywia nas ten sam Duch Chrystusowy. Msza św., sprawowana za naszych 
zmarłych, posiada więc dla nas wszystkich wartość bezcenną.  

   



Ogłoszenia duszpasterskie 
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1. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada (piątek) Msza św.,  i 

modlitwy za   zmarłych w Lipsku w kościele Liebfrauenkirche o g. 

18.00. Z racji I piątku miesiąca okazja do spowiedzi od g. 17.30. 

2. W sobotę 2 listopada(Dzień Zaduszny) Msza Św. w Weißenfels o g. 

16.00. Po Mszy Św. katecheza dla dzieci. 

3. 03 listopada, I niedziela miesiąca, po Mszach Św. wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja. 

4. 07 listopada- I czwartek miesiąca, w Propsteikirche Msza Św. o g. 

14.00. a następnie spotkanie dla seniorów. O g. 17.00 katecheza dla 

dzieci w Weißenfels. 

5. 09 listopada ( sobota) Msza Św. w Halle o g. 16.00. 

6. 02,09,23 listopada (sobota) o g. 10.00 w domu parafialnym przy 

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

7. 30 listopada(sobota) Msza Św. w Borna o g. 16.00. 

8.  Miesiąc listopad jest czasem naszej szczególnej pamięci za zmarłych. 

Jedną z form pamięci modlitewnej praktykowanej w kościele są na-

bożeństwa wypominkowe- gdzie odczytywane są imiona i nazwiska 

zmarłych wypisywane na kartkach. Kartki czytelnie wypełnione proszę 

składać bezpośrednio do księdza w zakrystii. Wypominki będą 

odczytywane w listopadzie po Mszach Św. 

9. Msza Św. w piątki o g. 18.00 w Liebfrauenkirche w Lipsku. 

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

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

UWAGA!!!Porządek Mszy Świętych 17 listopada(niedziela). 
Nie będzie Mszy Św. o g. 9.00 w kaplicy St. Theresia, Leipzig-

Leutzsch. 
O g. 10.00 Msza Św. polsko-niemiecka z racji odpustu w ko-

ściele St. Gertrud, Leipzig– Engelsdorf.  
Nie będzie Mszy Św. o g. 11.30 

O g. 17.00 Msza Św. w kościele Liebfrauenkirche, Leipzig-

Lindenau. 


