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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do informacji Księży (niedziela, 13 czerwca 2021 r.) 

1. Szkoła Katechistów Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na Mszę św. kończącą dwuletni cykl 

formacji. Msza św. w archikatedrze w Łodzi, pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza 

Rysia, będzie celebrowana w poniedziałek 14 czerwca o godz. 18.00. Po Mszy św. nastąpi 

wręczenie dyplomów i misji nowym katechistom. 

2. Przesyłamy bezpłatny numer miesięcznika Tota Tua – magazyn Matki Słowa. Jest on pomocą 

formacyjną i duszpasterską dla parafian. Pismo opiera się o Program Duszpasterski Kościoła 

w Polsce oraz formację zgodną z rytmem roku liturgicznego. Pismo utrzymuje się  

z dobrowolnych datków czytelników (nr konta na pierwszej stronie).  Jeśli Ksiądz będzie 

zainteresowany większą ilością egzemplarzy prosimy o kontakt z redakcją pisma – Hanna 

Nadzieja – sekretarz redakcji nr tel. 510 680 069. 

3. Ksiądz Arcybiskup zaprasza Kapłanów Archidiecezji Łódzkiej do udziału w trzech 

charytatywnych biegach: 

 20.06.2021 –  Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Daj Pan  egłę ”), 

 29.08.2021 –  Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Polej Beton”), 

 25.09.2021 –  Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „ zu   Dachówkę ”). 

Podczas biegu odbędzie się  zbiórka środków na budowę  Wyjątkowego Domu dla osób 

długotrwale chorujących psychicznie i osób z chorobą Alzheimera. 

  ramach biegów odbędzie się atestowana rywalizacja indywidualna i dru ynowa. Dru yna 

powinna liczy  minimum   osób (w tym minimum   kobieta). Do rywalizacji dru ynowej 

organizatorzy zapraszają w szczególności  urzędy i instytucje publiczne, kapłanów, słu by 

mundurowe, organizacje pozarządowe, słu bę zdrowia, artystów, szkoły sportowe, 

przedstawicieli biznesu, kluby sportowe, placówki wspierające osoby z niepełnosprawnoś-

ciami. 

Dystans biegu    km.   trakcie biegu mo na biec, maszerowa  (równie  z kijkami nordic 

walking), uprawia  slow jogging lub jecha  na wózku inwalidzkim – ka da forma 

aktywności będzie mile widziana.  achęcamy do startu w strojach „słu bowych” (np. 

stra acy  

w mundurach, duchowni w sutannach).  agrodą za najlepsze wyniki w cyklu   biegów 

będzie honorowa statuetka „Budowniczy  yjątkowego Domu” oraz nagrody rzeczowe. Po 

ka dym z biegów ka dy uczestnik dostanie pamiątkowy medal wykonany przez osoby  

z niepełnosprawnościami. Ponadto wyró nienie otrzymają najliczniejsza dru yna i 

najszybsza dru yna.  

Harmonogram każdego cyklu: 

 14.30 – rozpoczęcie pracy biura zawodów (wszystkie biegi), 

 15.00 – przygotowanie miejsca startu mety i biura zawodów, 

 16.45 – zamknięcie biura zawodów biegi towarzyszące, 

 17.00 – kids a (20   i młodsi) - 250m, 

 17.30 – kids b (2014 - 2008) - 500m, 

 17.30 – zamknięcie biura zawodów bieg główny, 

 18.00 – start biegu głównego 5km, 



 19.00 – zamknięcie mety i dekoracje. 

Zapisy na bieg oraz regulamin na stronie www.time4s.pl  

Informacje o kampanii na stronie www.wyjatkowydom.org.pl  

4.  achęcamy do zainteresowania parafian z informacjami dotyczącymi rodzicielstwa 

zastępczego: 

a) Kto może zostać rodziną zastępczą: 

 mał eństwa, bez względu na sta  związku, 

 osoby  yjące samodzielnie, np. wdowa, osoba niezamę na, nie onata, 

 osoby mające swe własne dzieci lub aktualnie bezdzietne, 

 osoby zarówno młode  0+, w wieku średnim jaki i blisko przejścia na emeryturę, 

 osoby mieszkające we własnym lub wynajmowanym domu lub mieszkaniu. 

b) Jak zostać rodziną zastępczą: 

 zgłosi  się do MOPS Łódź, tel.  06 980 979, 

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

 zgromadzi  odpowiednie dokumenty, spotka  się z psychologiem i pedagogiem, 

 ukończy  szkolenie organizowane przez MOPS trwające około   miesiące, 

 przygotowa  dom mieszkanie do przyjęcia dziecka lub dzieci, 

 zapozna  się z przyjmowanym dzieckiem podczas spotkań w domu dziecka. 

c) Jakie wsparcie przysługuje rodzinom zastępczym 

 bezpłatne wsparcie specjalistów  psychologów, terapeutów, pedagogów, 

   00 zł miesięcznie na ka de dziecko na pokrycie kosztów jego utrzymania, dzieci 

niepełnosprawne dodatkowe 200 zł m-c, 

 w przypadku rodziny zawodowej (min 2 dzieci) dodatkowe wynagrodzenie  000 zł 

brutto (około 2 00 zł netto) oraz płatny  0 dniowy urlop, 

 jednorazowe wsparcie materialne i  finansowe (  00 zł) w momencie przyjęcia 

nowego dziecka do rodziny, 

 wsparcie organizacji pozarządowych oraz projektów w ramach miejskiego bud etu 

obywatelskiego. 
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