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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 25 lipca 2021 r. 

1. 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest sposobnością do oddania czci 

bohaterom, którzy oddali życie za wolną Polskę. Zapraszamy do udziału we Mszy św.  

w niedzielę 1 sierpnia o godz. 12.30 w bazylice archikatedralnej, gdzie spoczywają 

doczesne szczątki Sługi Bożego ks. Tadeusza Burzyńskiego, kapłana Diecezji Łódzkiej, 

kapelana i męczennika Powstania Warszawskiego, żołnierza AK, który zginął 1 sierpnia 

1944 roku w pierwszej godzinie toczących się walk. 

2. Zapraszamy do udziału w pieszych pielgrzymkach, które wyruszą z wielu miejsc naszej 

archidiecezji na Jasną Górę. Hasło tegorocznego pielgrzymowania brzmi: Jezus Nadzieją 

Kościoła Łódzkiego. 96. Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 21 sierpnia  

z Sanktuarium MB Zwycięskiej. W pielgrzymce może wziąć udział 300 pielgrzymów 

niezaszczepionych oraz bez limitu osoby zaszczepione pełnym cyklem szczepień przeciwko 

COVID-19.  

Zapisy odbędą się w dniach od 16 do 20 sierpnia w godz. od 10.00 do 12.00 oraz od 17.00 

do 20.00 w dolnym kościele parafii p.w. MB Zwycięskiej w Łodzi. Ze względu na 

weryfikację szczepień, w tym roku zapisy odbędą się tylko w jednym miejscu. W formie 

on-line będą mogły zapisać się jedynie osoby, które przeszły szczepienie. Szczególną formą 

pielgrzymowania będzie pielgrzymowanie duchowe. Do tej grupy będzie można zapisać się 

w każdej parafii.  

Informujemy, że pielgrzymi mogą przyjąć szczepionkę jednodawkową – Johnson&Johnson 

w niedzielę 1 sierpnia w godz. od 10.00 do 18.00 w Centrum Służby Rodzinie  

(ul. Broniewskiego 1a). Szczepienia jednodawkowe są dla osób pełnoletnich.  

do informacji Księży 

3. Udostępniamy materiały dotyczące Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Naszą intencją jest 

wyposażyć Księży w wiedzę o AA, aby mogli w indywidualnym kontakcie przekazywać 

informacje o jednym ze sposobów powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu.  

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem 

doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym. 

Stanowią oni część międzynarodowej Wspólnoty, działającej obecnie w ponad 180 krajach, 

na którą składają się tysiące grup w lokalnych społecznościach. Przyświeca im jeden cel – 

utrzymać własną trzeźwość i pomagać tym, którzy zwracają się do nich o pomoc.  

Dane do kontaktu:  

Punkt Informacyjno-Kontaktowy, Łódź, ul. Więckowskiego 13, II p. tel. 42 632 44 77, 

czynny codziennie w godz. 18.00-20.00. Infolinia 801 033 242. 

Z doświadczenia AA wynika, że taki przekaz lepiej trafia w bezpośrednim kontakcie. 

Również z uwagi na zasady działania AA prosimy o nieodczytywanie tej informacji w 

ogłoszeniach parafialnych. 

 

Ks. Wiesław Kamiński 
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APEL 

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM W EUROPIE 

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Europie oraz wzrostem zakażeń 

koronawirusem w wielu krajach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii czy Francji, 

służby medyczne informują, że również w Polsce, po krótkotrwałej stabilizacji, zaczniemy notować 

wzrosty zakażeń, spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, który w naszej 

ojczyźnie odpowiada już za ok. 30 proc zakażeń. 

Mając na uwadze życie i zdrowie naszych rodaków oraz by ponownie nie doprowadzić do 

rygorystycznych obostrzeń sanitarnych, zwracam się z apelem do wszystkich wiernych o żarliwą 

modlitwę w intencji zakończenia pandemii. 

Równocześnie proszę niezaszczepionych, by pamiętali o tym, że „decyzja o szczepieniu 

winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego”, o czym wspomniałem w moim oświadczeniu z dnia 

8 lipca br. „Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania 

się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do 

normalnego funkcjonowania społeczeństw”. Jak informują służby medyczne, w Polsce, po pełnym 

zaszczepieniu, zakaziło się jedynie 0,6 proc. osób, co świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tej 

formy walki z koronawirusem. 

Ufam, że dzięki wytrwałej modlitwie oraz odpowiedzialnej i roztropnej postawie wszystkich 

Polaków ochronimy życie, zwłaszcza najsłabszych oraz unikniemy wielu ludzkich dramatów. 
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