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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 20 czerwca 2021 r. 

1. Rozpoczyna się rekrutacja do Studium Organistowskiego na rok akademicki 2021/22. Celem 

Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji 

organisty kościelnego. Program nauczania realizowany jest w cyklu 5-letnim, w trybie zajęć 

wykładowych oraz indywidualnych (fortepian, organy). W indywidualnych przypadkach – 

po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności – kandydat może być przyjęty na rok wyższy. 

Zapraszamy także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść 

swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 

czerwca 2021 r. od godz. 17.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (lub w II połowie 

września). Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Studium Muzyki Kościelnej AŁ, ul. 

Zgierska 123 lub drogą elektroniczną – e-mail: smk@archidiecezja.lodz.pl. Informacje: 

kom. 882 383 785.  

2. Wspólnota „Legion Małych Dusz” zaprasza na ogólnopolski dzień skupienia w niedzielę  

27 czerwca 2021 r. do kościoła ss. Karmelitanek Bosych w Łódź (ul. św. Teresy 6) o godz. 

11.00. W programie: Eucharystia, obiad, świadectwa, adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Temat: Bóg jest Miłością. Miłość silniejsza jest od nienawiści. Ufaj, Miłość zwycięży świat. 

inf.: kanał You Tube: Moc Miłości Miłosiernej w naszej słabości oraz 

www.maledusze.com.pl  

do informacji Księży 

3. Msza św. z dekretami posyłającymi do nowych miejsc posługi, celebrowana pod 

przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia, będzie miała miejsce w katedrze 21 czerwca 

2021 r. o godz. 12.00. 

4. Kuria Metropolitalna Łódzka prosi Księży Proboszczów o przekazanie nadzwyczajnym 

szafarzom Komunii świętej zaproszenia na spotkanie formacyjne, które odbędzie się  

w sobotę 26 czerwca br. w godz. 9.30-11.00 w bazylice archikatedralnej łódzkiej. 

5. Szkoła Duchowości Franciszkańskiej kontynuuje swoją działalność. Celem tego 

przedsięwzięcia jest przypomnienie osoby i działalności św. Franciszka z Asyżu i 

korzystając z Jego mądrości danie odpowiedzi na pytania, jakie niesie dzisiaj Kościół i 

świat. To cykl spotkań  

z wykładowcami, gdzie w ośmiu kolejnych spotkaniach będą poruszane tematy: źródła, 

człowiek, Kościół, wiara, modlitwa, praca, pokuta, rozwój. Zajęcia już drugiej edycji 

rozpoczną się 30 października, będą się odbywały raz w miesiącu przy Parafii MB 

Anielskiej i potrwają do maja przyszłego roku. Dodatkowe informacje i zapisy u s. Eli pod 

nr tel. 511 978 153 i o. Stanisława, Asystenta Prowincjalnego FZŚ – tel. 605 766 419 oraz 

na plakatach. 

6. W tym roku Franciszkański Zakon Świeckich obchodzi Jubileusz 800-lecia swojej 

działalności. Chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za Braci i Siostry  na przestrzeni wieków, 

za świętych  

i Błogosławionych na całym świecie i wiele dobra, które powstaje przez ich życie duchem 

franciszkańskim. Na gruncie polskim warto wspomnieć Sługę Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Stanisławę Leszczyńską, o. Rafała Chylińskiego, bł. Anielę Salawę i wielu 

innych. Mszy św., która będzie celebrowana w bazylice archikatedralnej w Łodzi dnia  

28 sierpnia 2021, będzie przewodniczył ks. bp Marek Marczak. Zapraszamy Kapłanów 

asystujących FZŚ, Siostry i Braci z FZŚ i wszystkich chcących z nami dziękować.     
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