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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 19 września 2021 r. 

1. W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia archidiecezji łódzkiej 25 września w bazylice 

archikatedralnej spotkają się przedstawiciele zawodów medycznych oraz chorzy.  

O godz. 11.30 wykład ks. Pawła Sutowskiego na temat historii duszpasterstwa służby 

zdrowia archidiecezji łódzkiej, a o godz. 12.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. 

Marka Marczaka. 

2. W sobotę 25 września przypada 125. rocznica śmierci Czcigodnej Sługi Bożej Wandy 

Malczewskiej. Z tej racji w tym dniu w Parznie Eucharystii o godz. 13.30 

przewodniczył będzie ks. abp Grzegorz Ryś. W programie również konferencja 
Mirosława Wąsika pt.: Wanda znana i nieznana, wystawa oraz poczęstunek. 

3. Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę. 

Rozpoczęcie w sobotę 25 września o godz. 15.30. Centralnej Eucharystii w niedzielę  

26 września o godz. 11.00 będzie przewodniczył Ks. Abp Grzegorz Ryś, podczas której 

odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz zawierzenie małżeństw i rodzin 
Królowej Polski. Szczegółowy program pielgrzymki na plakacie. 

4. Duszpasterstwo Rolników zaprasza w niedzielę 26 września na jubileuszową pielgrzymkę 

rolników, sadowników oraz ogrodników do bazyliki archikatedralnej. Zaproszone są 

delegacje kilku osobowe z każdej, szczególnie wiejskiej parafii. (Delegacje, w miarę 

możliwości mogą przywieźć dar w postaci płodów ziemi ale nie wieńce). O godz. 12.00 

konferencja ks. Jarosława Leśniaka na temat: Duszpasterstwo Rolników w Diecezji 

Łódzkiej na przestrzeni 100 lat jej istnienia. O godz. 12.30 Msza św. dziękczynna za 

plony. 

5. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny 20 września rozpoczyna kolejny rok 

przygotowania dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, 

bierzmowania, eucharystii. Więcej inf. na stronie: www.katechumenat-lodz.blogspot.com  

6. Duszpasterstwo Rodzin i Spotkania Małżeńskie zapraszają małżeństwa na weekendowe 

rekolekcje do ośrodka rekolekcyjnego w Porszewicach k/Łodzi w terminie 1-3 

października. Adresowane są one zarówno do tych małżeństw, które przezywają 

trudności, jak i tych, które chcą odświeżyć swoją relację. Zgłoszenia przyjmujemy przez 

stronę www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl  

 

do informacji Księży 

7. Trwa nabór do Szkoły Katechistów. Pierwszym celem Szkoły jest pomoc osobom świeckim 

w odkrywaniu ich powołania, ich misji ewangelizacyjnej i pomocniczej w parafii.  

Rekrutacja dokonuje się za pośrednictwem Sekretariatu Kurii Metropolitalnej Łódzkiej 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. Więcej informacji w załączniku. 

8. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny rozpoczyna kolejny rok posługi  

w przygotowaniu dorosłych do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania, eucharystii 

oraz małżeństwa. Dla nieochrzczonych przewidziany jest całoroczny program 

formacyjny rozpoczynający się 20 września 2021 r. Półroczne przygotowanie do 

http://www.katechumenat-lodz.blogspot.com/
http://www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl/


bierzmowania rozpocznie się 1 października 2021 r. (druga tura od lutego 2022 r.), a 

Seminarium do małżeństwa 13 października 2021 r. (druga tura od lutego 2022 r.). 

Kontakt: Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy bazylice archikatedralnej w 

Łodzi, ul. Ks. Ignacego Skorupki 9, 90-458 Łódź), e-mail: 

chrzestdoroslych@archidiecezja.lodz.pl. Koordynator: s. Ewa Godzińska CHR tel. 885-

555-020, Duszpasterz: ks. Piotr Przybysz tel. 519-781-783. 

9. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania 

niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i comunicantes). Załączone formularze 

ankiety należy wypełnić w dniu 26 września i przesłać je do 10 października do 

Wydziału Duszpasterstwa. W tym roku dołączono dodatkowe pytania dotyczą zabytków 

nieruchomych w parafiach. 

10. Archidiecezjalny Ośrodek Rekolekcyjny w Porszewicach zaprasza na rekolekcje 

kapłańskie w dniach 27-30 września 2021 r., które poprowadzi o. Jacek Szymczak OP – 

temat; „Coś więcej niż Jonasz”. W dniach 18 – 21 października 2021 r. rekolekcje 

poprowadzi  

o. Krzysztof Czerwionka z dyrektorami Szkół Nowej ewangelizacji – temat: „Pasterz  

z wizją”. Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 18.00 i kończą się w 

czwartek obiadem o godz. 13.00. Zapisy:  https://uroczyskoporszewice.pl/rekolekcje-
kaplanskie-we-wrzesniu-i-pazdzierniku/ 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 
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