
 

św. Teresa z Kalkuty (1910-97) 
loretanka, założycielka Zgromadzenia, beatyfikowana w 2003 r. 

 

 

 

Bytom-Szombierki, ko. Wniebowstąpienia Pańskiego (zdj. tsw) 

 
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2t.html 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7t.html 

 

Wezwania 
 

 

Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, 

* módl się za nami. 

 

- od młodych lat służebnico Boga, 

- posłuszna woli Bożej, 

- chwało stanu zakonnego, 

- nauczycielko i wychowawczyni młodzieży, 

- wzorze pobożności, 

- rozmiłowana w ubóstwie Chrystusa 

- nauczycielko pokory, 

- przykładzie cichości, 

- wzorze chrześcijańskiej dobroci, 

- przykładzie chrześcijańskiej miłości 

- wzorze miłosierdzia ewangelicznego, 

- opuszczająca wszystko z miłości do bliźnich bez-

domnych, 

- matko sierot i ubogich, 

- ucieczko opuszczonych, 

- pociecho umierających, 

- apostołująca przykładem życia, 

- świetlany wzorze apostołów miłości, 

- zdobywająca serca mocą miłości, 

- spotykająca Chrystusa w każdym człowieku, 

- do głębi przejęta duchem Chrystusa, 

- wyniszczona gorliwą służbą Chrystusowi w najbied-

niejszych, 

- czerpiąca nowe siły z modlitwy i Eucharystii, 

- ciesząca się chwałą świętych w niebie, 

- można orędowniczko nasza przed Bogiem. 

 

Módl się za nami 

błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty. 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

 

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje 

Ciebie i bliźniego wypełnia wszystkie przykazania, spraw, 

abyśmy za przykładem błogosławionej Matki Teresy peł-

nili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na za-

liczenie do błogosławionych w Twoim królestwie. Amen. 
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1. Rozprza, ŁDZ, wt w ko paraf.; 

2. Rzym, ob. w baz. św. Sebastiana za Murami; P1790268-28.03.’12. 

3. Gdańsk – Oliwa, fg w krużgankach baz. Św. Krzyża; 

 

           
4. Gdynia, ob. w ko NMP Królowej Polski; 

5. Francja – Lourdes, kop. ob. w baz. św. Piusa X; 

7. Włochy- San Giovanni Rotondo, moz. w baz. MB Łaskawej; P2060381- 8.IX.’13. 

 

      
6. Wrocław, ob. w ko Bożego Ciała; 

8. Włochy- San Giovanni Rotondo, ob. w baz. MB Łaskawej (wystawa); 

 



       
9. Częstochowa, ob. w ko św. Józefa Rzemieślnika; 

10. Białobrzegi, MAZ, ob. w ko Św. Trójcy; 

11. Łódź, ob. w ko św. Antoniego; 

 

    
12. Włochy- San Giovanni Rotondo, rel. w baz. MB Łaskawej; P2060377,8- 8.IX.’13. 

 

       
13. Strzelce Wielkie, ŁDZ, wt w ko paraf. 

14. Szczecin, fg i rel. w baz. św. Jana Chrzciciela; 

15. Szczecin, rel. w baz. św. Jana Chrzciciela; 

 



       
16. Rzerzęczyce, ob. w ko św. Floriana; 

17. Rzerzęczyce, rel. w ko św. Floriana; 

 

    
18.Bydgoszcz, wt w ko św. Jadwigi Królowej 

T9,19-Ładzice, ŁDZ, wt w kp św. Izydora Oracza; 

 

       
T9,20-Tarnowskie Góry, ob. w kp Szpitala św. Kamila; 

T9,21- Brzyskorzystew, KPM, fk w ko św. Katarzyny Al. 

Chorzów-Batory, ko. NSPJ (zdj. pw) 

 

 



 
Włochy, Sardynia, Olbia (zdj. tsw) 

 

 

 

 
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
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