
Łódź, 19 kwietnia 2021 r. 
KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA 

Wydział Duszpasterstwa 

90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3 

wd@archidiecezja.lodz.pl 
WD-461-78/2021 

 

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 

do przekazania wiernym w niedzielę 25 kwietnia 2021 r 

1. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza do bazyliki archikatedralnej w Łodzi na 

pielgrzymkę maturzystów, która odbędzie się 2 maja br. o godz. 19.00. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

2. Ruch Światło-Życie zaprasza do włączenia się w indywidualne pielgrzymowanie do Sanktuarium 

św. Antoniego w łódzkich Łagiewnikach (ul. Okólna 185) w sobotę 8 maja 2021 r. W tym 

roku każdy wyruszy ze swoimi intencjami z własnego domu. Spotkamy się wszyscy na 

wspólnej Eucharystii o godz. 12.00.  Prosimy pielgrzymów o modlitwę w szczególnej intencji: 

o wyzwolenie z lęku i problemów wywołanych przez pandemię. Jak co roku będziemy się 

też modlić o wolność dla osób uzależnionych. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we Mszy 

św. w kościele prosimy o wypełnienie formularza na stornie: www.lodz.oaza.pl  

do informacji Księży 

3. Zorganizowanie uroczystości I Komunii św. w terminie wiosennym jest możliwe przy 

zachowaniu przepisów sanitarnych w związku z epidemią koronawirusa. Zachęcamy zatem, 

aby po uzgodnieniu z rodzicami dzieci Msze św. I Komunijne organizować w mniejszych 

grupach w niedziele lub inne dni tygodnia. Możliwe jest także organizowanie uroczystości  

I Komunii św. dla kilkorga lub pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny. Do Księdza 

Proboszcza należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia. 

4. Fundacja „Orszak Trzech Króli”, oprócz organizacji tradycyjnych Orszaków, zajmuje się również 

innymi inicjatywami duszpasterskimi. W tym roku Fundacja przygotowała Śpiewniki na 

Boże Ciało. Na 12 stronach znajduje się 18 pieśni eucharystycznych oraz dwa dodatki: 

zwyczaje eucharystyczne oraz cuda eucharystyczne w Polsce. Pakiet 100 sztuk śpiewników 

w cenie 49 zł można zamawiać na stronie www.bozecialo.info.pl. Wraz z prasą przesyłamy 

Księżom jeden egzemplarz śpiewnika oraz list z dodatkowymi informacjami. 
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