
Łódź, 26 kwietnia 2021 r. 
KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA 

Wydział Duszpasterstwa 

90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3 

wd@archidiecezja.lodz.pl 
WD-461-79/2021 

 

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 

do przekazania wiernym w niedzielę 2 maja 2021 r 

1. Archidiecezjalna pielgrzymka do Parzna, z racji rocznicy urodzin Sługi Bożej Wandy 

Malczewskiej, odbędzie się w niedzielę 9 maja. O godz. 16.00 rozpocznie się Msza św. pod 

przewodnictwem Ks. Abp. Grzegorza Rysia. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

2. Zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej na Mszę św. w poniedziałek 3 maja o godz. 9.30 z racji 

Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Mszy św. przewodniczył będzie Ks. 

Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki. 

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

św. Antoniego w łódzkich Łagiewnikach w sobotę 8 maja 2021 r. W tym roku każdy wyruszy 

z własnego domu. Spotkamy się na Eucharystii o godz. 12.00.  Będziemy modlić się  

o wyzwolenie z lęku i problemów wywołanych przez pandemię oraz 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 

4. 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. Prosimy Księży 

Proboszczów o zaapelowanie do rodziców, aby w przypadku pojawienia się objawów 

chorobowych u któregoś z członków rodziny przełożyć I Komunię św. dziecka na późniejszy 

termin. Prosimy również o uwrażliwienie rodziców, aby obiady komunijne, jeśli takie są 

planowane, organizowane były przy zachowaniu przepisów sanitarnych obowiązujących na 

dany moment. Najlepiej, aby nie organizowano przyjęć komunijnych, a obiady były 

przygotowywane jedynie dla domowników. 

 

 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA 

ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

http://www.lodz.oaza.pl/

