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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 4 lipca 2021 r. 

1. Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie i Wydział Duszpasterstwa Rodzin zapraszają pary 

narzeczonych do udziału w wakacyjnym przygotowaniu do małżeństwa w formie 

Wieczorów dla Zakochanych. Wieczory będą prowadzone w formie online. Spotkania odbywać 

się będą dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki o godz. 19.00, w dniach od 13 lipca do 5 

sierpnia br. Informacje i zapisy: www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl  

2. W najbliższym wydaniu na ogólnopolskich łamach „Przewodnika Katolickiego” (PK nr 27 z datą 

04.07.2021) przeczytać można obszerny reportaż o pomocy mieszkańcom Bejrutu  

w Libanie, jaką od roku organizują wspólnie Caritas Archidiecezji Łódzkiej  

i Stowarzyszenie „Dom Wschodni - Domus Orientalis”. Pomoc możliwa jest głównie dzięki 

datkom wiernych archidiecezji łódzkiej. Serdecznie zapraszamy do lektury i zachęcamy do 

dalszego wsparcia działań pomocowych. 

do informacji Księży 

3. Od 1 do 8 września w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi będzie trwać modlitwa w intencji 

ewangelizacyjnych dzieł naszej archidiecezji. Przyjmie ona formę 24-godzinnej adoracji przez 

cały tydzień, zwanej Jerychem modlitewnym – nazwa odwołuje się do wydarzenia w Starym 

Testamencie, gdy kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na skutek trąb wojsk pod wodzą 

Jozuego. Zapraszamy do podjęcia czuwania i włączenia się w to wydarzenie wszystkie 

wspólnoty, grupy, ruchy i stowarzyszenia naszego miasta. Intencją jest ożywienie wiary, 

skruszenie każdej naszej zatwardziałości serca. Chętne wspólnoty prosimy o kontakt - 507 07 

04 63 / kontakt@jerycholodz.pl. Grafik terminów do podjęcia czuwania można śledzić na 

stronie http://www.jerycholodz.pl/ 

4. Sakrament bierzmowania w bazylice archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca 

podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania. 

Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W celu przystąpienia do 

sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić  

z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w 

kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci przybywają 

do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł 

„Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem 

spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed 

przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny. 

Terminy 2021 r.: 

 9 lipca – bp Ireneusz Pękalski 

 13 sierpnia – bp Marek Marczak 

 10 września – bp Marek Marczak 

Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii 

Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do 

piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja  

o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu. 
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