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Odezwa Biskupa Włocławskiego w sprawie zbiórki na katedrę

Drodzy Bracia i Siostry!

Jutro będziemy przeżywać uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W wielu 
kościołach tego dnia wierni będą świętować odpust parafialny. Nie inaczej będzie we włocławskiej 
bazylice katedralnej, której patronką jest Maryja Wniebowzięta.

Katedra to wyjątkowa świątynia, nazywana „matką kościołów diecezji”, a także 
wielowiekowy świadek historycznych wydarzeń, bohaterskich postaw mieszkańców Włocławka 
oraz żarliwej modlitwy świętych i błogosławionych: Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego, 
bp. Michała Kozala i niezliczonych anonimowych ludzi, którzy szukali tu umocnienia w wierze, 
nadziei i miłości. To wszystko zostało docenione przez Prezydenta RP, który w 2018 r. wpisał 
bazylikę katedralną we Włocławku na listę „Pomników Historii”.

W przyszłym roku przeżywać będziemy jubileusz 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej. 
Obchody te będą połączone z nawiedzeniem Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej, które zakończy 
się właśnie w katedrze, 16 marca 2024 r. 900 lat historii diecezji i ponad 600 lat istnienia obecnej 
katedry pobudzają do refleksji i dają powody do dumy.

Minionym pokoleniom zawdzięczamy obecny kształt naszej katedry. Dziś troska o jej 
piękno spoczywa na nas. Obecnie kontynuowane są prace nad konserwacją i remontem dachu. Jest 
to przedsięwzięcie wieloetapowe, wymagające przygotowania i pracy profesjonalistów. Niebawem 
rozpocznie się renowacja polichromii w nawie północnej. Planowana jest również konserwacja 
epitafium ks. Idziego Radziszewskiego, prezbitera naszej diecezji, założyciela i pierwszego rektora 
KUL. To wszystko wymaga ciężkiej pracy, ale także ogromnych nakładów finansowych. Dlatego, 
jak co roku, zwracam się do Was, Drodzy Siostry i Bracia, z prośbą o materialne wsparcie inicjatyw 
podejmowanych w naszej katedrze. Na ten cel przeznaczone będą ofiary złożone przez Was na tacę 
15 sierpnia. Proszę także o nie mniej ważne modlitewne wsparcie wszystkich podejmowanych 
działań.

Ofiarodawcom i Przyjaciołom włocławskiej katedry, składam serdeczne podziękowanie, 
zawierzając wszystkie sprawy opiece Maryi Wniebowziętej.

Odezwę należy odczytać w niedzielę, 14 sie
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