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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 

do przekazania wiernym w niedzielę 30 maja 2021 r 

1. Zapraszamy na odpust ku czci Matki Bożej Piotrkowskiej w kościele OO. Bernardynów  

w Piotrkowie Tryb., podczas którego kościół ten zostanie ustanowiony Sanktuarium 

Matki Bożej Piotrkowskiej. Uroczystości te, pod przewodnictwem Ks. Abp. Grzegorza 

Rysia, Metropolity Łódzkiego, odbędą się w niedzielę 6 czerwca 2021 r. o godz. 19.00. Ze 

względu na sytuację epidemiczną Msza św. sprawowana będzie na placu przykościelnym, 

od strony  

ul. Narutowicza. 

(Obraz Piotrkowskiej Pani, pochodzący z 1625 roku, koronowany był w dniu 1 czerwca 2003 roku przez  

Ks. Abp. Władysława Ziółka. Korony dla Jezusa i Maryi poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas Mszy 

Świętej sprawowanej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu 19 sierpnia 2002 roku.) 

 

do informacji Księży 

2. Odpowiadając na zapytania dotyczące tegorocznej procesji Bożego Ciała, Wydział 

Duszpasterstwa informuje, że nie ma przeszkód w organizowaniu tego wydarzenia,  

z zachowaniem obowiązujących obostrzeń epidemicznych. 

3. W związku z planowanym na 11-12 czerwca Świętem Eucharystii, które odbędzie się wzorem 

roku ubiegłego, przesyłamy książkę zawierającą materiały przygotowane przez Wydział 

Duszpasterstwa do wykorzystania podczas tego wydarzenia. 

4. Zachęcamy do zainteresowania parafian z informacjami dotyczącymi rodzicielstwa 

zastępczego: 

a) Kto może zostać rodziną zastępczą: 

 małżeństwa, bez względu na staż związku, 

 osoby żyjące samodzielnie, np. wdowa, osoba niezamężna, nieżonata, 

 osoby mające swe własne dzieci lub aktualnie bezdzietne, 

 osoby zarówno młode 30+, w wieku średnim jaki i blisko przejścia na emeryturę, 

 osoby mieszkające we własnym lub wynajmowanym domu lub mieszkaniu. 

b) Jak zostać rodziną zastępczą: 

 zgłosić się do MOPS Łódź, tel. 506 980 979, 

mail: rodzinajestdladzieci@mops.lodz.pl i umówić na spotkanie wstępne, 

 zgromadzić odpowiednie dokumenty, spotkać się z psychologiem i pedagogiem, 

 ukończyć szkolenie organizowane przez MOPS trwające około 3 miesiące, 

 przygotować dom/mieszkanie do przyjęcia dziecka lub dzieci, 

 zapoznać się z przyjmowanym dzieckiem podczas spotkań w domu dziecka. 

c) Jakie wsparcie przysługuje rodzinom zastępczym 

 bezpłatne wsparcie specjalistów: psychologów, terapeutów, pedagogów, 

 1500 zł miesięcznie na każde dziecko na pokrycie kosztów jego utrzymania, dzieci 

niepełnosprawne dodatkowe 200 zł/m-c, 

 w przypadku rodziny zawodowej (min 2 dzieci) dodatkowe wynagrodzenie 3000 zł 

brutto (około 2100 zł netto) oraz płatny 30 dniowy urlop, 

 jednorazowe wsparcie materialne i  finansowe (1500 zł) w momencie przyjęcia 

nowego dziecka do rodziny, 

 wsparcie organizacji pozarządowych oraz projektów w ramach miejskiego budżetu 

obywatelskiego. 
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