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Luty 2020

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 i III sobota miesiąca g. 16.00

• Halle,
Krankenhaus St. Elisabeth, Mauer str. 5

„Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego Izraela" (Łk2,32).

II sobota miesiąca g. 16.00

• Borna,
Pfarrei St. Joseph, Stauffenbergstr. 7

ostatnia sobota miesiąca g. 16.00

2 lutego–
Święto Ofiarowania Pańskiego.
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11 lutego– wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II, 13 maja
1992 roku, w 11 rocznicę zamachu na jego życie na Placu Świętego Piotra. Ojciec Święty
wyznaczył datę 11 lutego na coroczne jego obchody. Jest to dzień liturgicznego wspomnienia
Matki Bożej z Lourdes, ustanowionego na pamiątkę Jej pierwszego objawienia dziewczynie
Bernadetcie Soubirus w Grocie Massabielskiej w 1858 roku. Ustanawiając Światowy Dzień
Chorego, Jan Paweł II podkreślił, iż „ ma on na celu uwrażliwienie katolickich instytucji
działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia
lepszej opieki chorym, pomaganiu chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie
ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo
służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych i popieranie coraz cenniejszego
zaangażowania wolontariatu”.
W orędziu na I Światowy Dzień Chorego, który miał miejsce w Lourdes w 1993 roku Jan
Paweł II napisał: „Sanktuarium u stóp Pirenejów wydaje się być świątynią ludzkiego cierpienia.
Sanktuarium maryjne w Lourdes, jedno z najbliższych chrześcijanom, jest miejscem i jednocześnie symbolem nadziei i łaski pod znakiem akceptacji i ofiarowania zbawczego cierpienia.
Razem z Najświętszą Dziewicą Maryją — jak on na Kalwarii, gdzie wzniósł się krzyż Jej Syna
— stajemy przy krzyżach uczynionych z bólu i samotności wielu braci i sióstr, których pragniemy umocnić, których cierpienia pragniemy dzielić, aby w duchowej łączności z całym
Kościołem przedstawić je Panu życia”. 15.08.2004 roku podczas ostatniej pielgrzymki do Lourdes, jako „ chory pośród chorych”, Papież dodał, że właśnie tutaj „ Maryja chciała okazać swoją
macierzyńską miłość szczególnie wobec chorych i cierpiących”.
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię“.
(Mt 11, 28)
Pod takim hasłem obchodzony będzie 28 Światowy Dzień Chorego. Papież Franciszek w
swoim orędziu pisze: Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia
się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. Jakże wiele
osób cierpi w ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść do Niego:
«przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie. «Kiedy Jezus to mówi, ma przed oczyma
ludzi, których spotyka każdego dnia na drogach Galilei: wielu ludzi prostych, ubogich, chorych,
grzeszników, znajdujących się na marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i opresyjnego systemu społecznego… Ludzie ci zawsze uganiali się za Nim, aby słuchać Jego słowa
— słowa, które dawało nadzieję! W Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do
chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia. Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej
sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo.
On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie,
lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka, każdego z jego stanem zdrowia, nie
odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności.
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14 lutego Dzień Św. Walentego.
14 luty obchodzony jest w wielu krajach świata, jako dzień zakochanych. Walentynkomania nakazuje w tym dniu okazywać dowody sympatii swoim najbliższym. Walentynkowymi gadżetami zapełnione są sklepy, począwszy od spożywczych, aż po kwiaciarnie. Dlatego z tej walentynkowej mody najbardziej cieszą się producenci i sklepikarze. A
co by na tę modę powiedział św. Walenty? Odpowiedziałby swoim życiem. Był biskupem
we włoskim mieście Terni. Od ok. 205 r., i właściwie przez całe swoje życie, odznaczał
się wielkim miłosierdziem. Musiał mieć wrażliwe i czułe serce, otwarte na ludzi i Boga,
skoro sam Bóg udzielił mu niezwykłej łaski uzdrawiania. U schyłku swojego długiego życia Walenty udał się do Rzymu. Został tam zaproszony przez filozofa Kratona, który był
poganinem, ale słysząc o cudownej mocy biskupa, postanowił u niego szukać ratunku dla
swego jedynego syna, strasznie dotkniętego przez chorobę, którego czekało życie przepełnione cierpieniem. Nie było już żadnej nadziei na poprawę zdrowia i losu. Biskup Walenty z ochotą udał się do Wiecznego Miasta, wierząc, że przy okazji uda mu się nawrócić
choćby kilku Rzymian. W domu filozofa doszło do swoistych przetargów; uzdrowiciel zgodził się prosić Boga o pomoc dla chłopca, ale orzekł, że warunkiem poprawy jego zdrowia
jest wiara w Chrystusa. Kraton oświadczył, iż przyjmie chrzest, skoro tylko przekona się o
skuteczności Bożej interwencji. Święty ustąpił. Zamknął się z chorym w komnacie i spędził na modlitwie cały dzień. Rodzina Kratona trwała w napięciu i oczekiwaniu. Tak wiele
wtedy zależało od modlitwy biskupa z Terni! W komnacie za zamkniętymi drzwiami powoli
dokonywała się cudowna przemiana ciała kalekiego w zdrowe. Późnym wieczorem w
otwartych drzwiach stanął zmęczony, ale jakże rozpromieniony Walenty, a za nim chłopiec jeszcze niepewnie stawiający zdrowe nogi. Kraton wstrząśnięty tą przemianą tego
samego wieczoru zapowiedział zamieszkującym pod jego dachem, żeby przygotowywali
się do przyjęcia nowej wiary. Wkrótce ochrzczono wszystkich, a grupę nowych wyznawców Chrystusa powiększyli także uczniowie Kratona: Proculus, Efebus, Apoloniusz i
Abundiusz.
Wiadomość o nawróceniu tych wybitnych obywateli rzymskich szybko dotarła do
senatu. Walentego uznano za osobę niebezpieczną dla interesów państwa, wtrącono do
więzienia i poddano torturom. Na nic to się nie zdało. Duch jego nie osłabł, a bohaterska
postawa tylko umocniła nowo ochrzczonych. Walentego skazano na śmierć przez ścięcie.
Wyrok wykonano ok. 270 r., za panowania cesarza Klaudiusza Gota. Walenty, umierając,
dziękował Bogu za otrzymane łaski, a szczególnie za tę, przez którą uzdrowił syna Kratona. Polecał Bogu szczególnej opiece tych, którzy cierpieli w podobnych chorobach.
Osoby dotknięte epilepsją, podagrą i innymi schorzeniami oraz ich rodziny w wigilię dnia
św. Walentego zachowywały ścisły post, aby tą ofiarą bardziej ubłagać świętego. O tym,
jak bardzo wierzono, że za sprawą świętego męczennika można uleczyć epilepsję świadczy to, że w Polsce lud nazywał ją chorobą św. Walentego. Jego kult szerzył się od najdawniejszych czasów. Już w 350 r. stanęła nad grobem biskupa w Rzymie przy drodze
flamińskiej bazylika. Dzień ku czci św. Walentego został ustanowiony przez Kościół na 14
lutego. W nowym kalendarzu powszechnym tego dnia czci się świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.
Niedługo 14 luty - dzień św. Walentego, obchodzony jako dzień zakochanych.
Obyśmy w tym dniu, wzorem jego Patrona, spojrzeli na wszystkich z miłością i spróbowali
ofiarować swoje miłosierdzie ludziom cierpiącym i chorym. Niech ten dzień nie kojarzy się
tylko z czerwonymi gadżetami, ale z przepełnionymi miłością uczynkami.
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Ogłoszenia duszpasterskie
1.

W sobotę 01.02 i 15.02 Msza Św. w Weißenfels o g. 16.00. Po Mszy Św.

katecheza dla dzieci.
2.

W sobotę 01 lutego spotkanie domowego kościoła.

3.

02 lutego przypada I niedziela miesiąca, po Mszach Św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu i adoracja.

4.

06 lutego- 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.

07 lutego przypada I piątek miesiąca, okazja do spowiedzi od g. 17.30,
następnie Msza Św. o g. 18.00.

6.

08.02 i 29.02( sobota) o g. 10.00 zajęcia dla dzieci (katecheza i j.
polski )w domu parafialnym przy kościele St. Gertrud.

7.

08 lutego(sobota) Msza Św. w Halle o g. 16.00.

8.

29 lutego(sobota) Msza Św. w Borna o g. 16.00.

9.

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

10. 26 lutego przypada środa popielcowa, którą rozpoczynamy
czterdziestodniowe przygotowanie do Wielkanocy – Wielki Post.
W środę popielcową obowiązuje post ścisły ( powstrzymywanie się od
jedzenia pokarmów mięsnych i ograniczenie posiłków do trzech w
ciągu dnia). Msza św. z posypaniem głów popiołem na znak pokuty w
Lipsku w Liebfrauenkirche-Lindenau o g. 19.00.
11. Biuro parafialne czynne w piątki w godzinach 15.15– 17.15.
(mieści się w domu parafialnym przy Karl-Heine-Str.110, I piętro).
Od 10.02 do 23.02 trwają ferie zimowe, w tym czasie biuro parafialne

otwarte będzie po wcześniejszym uzgodnieniu.

