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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 8 sierpnia 2021 r. 

1. W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) zapraszamy na  

Mszę św. celebrowaną w bazylice archikatedralnej o godz. 9.30 pod przewodnictwem 

ks. abpa Grzegorza Rysia. W tym dniu przypada również 101. rocznica Cudu nad Wisłą 

oraz Święto Wojska Polskiego. 

2. 96. Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 21 sierpnia z Sanktuarium MB 

Zwycięskiej. 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.  

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

3. W związku z planowaną na 12 września br. beatyfikacją Stefana kard. Wyszyńskiego  

i m. Elżbiety Róży Czackiej, Wydział Duszpasterstwa przesyła książkę zawierającą 

nowenny do wykorzystania w parafii, aby przygotować się do tego wydarzenia.  

4. Puszkę zebraną 1 sierpnia na pomoc chrześcijanom w Bejrucie należy wpłacić na konto 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej 48124015451111000011655077. 

5. 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.: 

 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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