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1. Z kalendarza liturgicznego – w poniedziałek, 9 sierpnia, przypada święto świętej 

Teresy Benedykty od Krzyża, filozofa i karmelitanki, nawróconej na chrześcijaństwo w 

wieku 30 lat. Św. Teresa Benedykta oddała swoje życie w obozie w Auschwitz. Jest Pa-

tronką Europy. Prośmy, by ta święta wyprosiła duchowe odrodzenie Starego Kontynen-

tu. We wtorek, 10 sierpnia obchodzimy święto świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła 

rzymskiego, a w środę, 11 sierpnia, świętej Klary, założycielki zakonu żeńskiego opar-

tego na regule świętego Franciszka.   

 

2. Transitus – W sobotę, 14 sierpnia,  obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana i 

80. rocznicę jego śmierci. Tego dnia zapraszamy wszystkich, a szczególnie rycerzy 

Niepokalanej, na nabożeństwo Transitus św. Maksymiliana, które odbędzie się po Mszy 

św. wieczornej. 

 

3. Nabożeństwa Fatimskie – W piątek, 13 sierpnia, po Mszy św. wieczornej odprawimy 

Nabożeństwo Fatimskie, które nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie. Nabożeń-

stwo to ma charakter ekspiacyjny i jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modli-

twy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Serdecznie na to nabożeństwo 

zapraszamy. 

 

4. Uroczystość Wniebowzięcia – W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczy-

stość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji uroczystość ta na-

zywana jest także świętem Matki Bożej Zielnej. Nazwa ta pochodzi od przynoszonych 

do kościoła i błogosławionych w tym dniu: ziół i kwiatów. Dojrzałe owoce, kwiaty i 

zboża są symbolem dojrzałości Maryi i pełni łask, jakimi obdarzył ją Bóg. Błogosławiąc 

je, prosimy Boga, aby przyniesione zioła, kwiaty, kłosy i owoce służyły dobru człowie-

ka i zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ofiary na katedrę – Jak każdego roku, na prośbę Biskupa włocławskiego, w uroczy-

stość Wniebowzięcia NMP będą zbierane do puszek ofiary na prace związane z reno-

wacją włocławskiej bazyliki katedralnej. Za ofiary w imieniu Ks. Bpa Ordynariusza 

Krzysztofa Wętkowskiego składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

6. Ofiary zebrane na spłatę monstrancji – W ubiegłą niedzielę ofiary zebrane na tacę 

przeznaczone były na spłatę ostatniej raty należnej za wykonanie monstrancji. Na ten 

cel zebraliśmy 7700 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

7. Ofiary na nagłośnienie – W ostatnim tygodniu została złożona bezimienna ofiara w 

wysokości 150 zł. na nagłośnienie naszego kościoła. Ofiarodawcy serdecznie dziękuje-

my. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

 


