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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 3 października 2021 r. 

1. Jubileuszowa pielgrzymka do bazyliki archikatedralnej łódzkiej osób życia publicznego: 

parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych oraz radnych: wojewódzkich, 

powiatowych, miejskich i gminnych, Wojska, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 

Służby Więziennej, Lasów Państwowych, Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji 

Ruchu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz innych służb mundurowych, 

a także związków zawodowych odbędzie się we wtorek 5 października br. w 

uroczystoś   Św. Siostry Faustyny, Patronki Łodzi. W programie o godz. 17.00 – 

konferencja bp. Piotra Jareckiego Kluczem jest wychowanie i kultura, o godz.   .   – 

Msza św. pod przewodnictwem i z homilią abp. Grzegorza Rysia, a następnie procesja z 

relikwiami św. Faustyny z bazyliki archikatedralnej do pomnika Patronki Łodzi (pl. 

Niepodległości  ). 

2. Pielgrzymka grup Żywego Różańca do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej odbędzie się  

w sobotę 9 października. Program: 

godz. 10.15  –  powitanie pielgrzymów;  

godz. 10.30   –  konferencja o. Celestyna Napiórkowskiego; 

godz. 11.00  –  nabożeństwo różańcowe w Kaplicy Matki Boskiej Łaskiej; 

godz. 12.00  –  Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Ireneusza Pękalskiego; 

   homilia: o. Celestyn Napiórkowski;  

godz. 13.30  –  posiłek dla wszystkich uczestników; 

                    –  koncert na trąbkę i organy; 

godz. 15.00  –  Koronka do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwo kończące pielgrzymkę. 

3. Jubileuszowa pielgrzymka pracowników naukowych i studentów do bazyliki archikatedralnej 

odbędzie się w niedzielę 10 października 2021 r. W tym dniu o godz. 18.00 wykład pt.:  

DA „5” w perspektywie historycznej wygłosi ks. Paweł Lisowski, po którym o godz. 19.00 

Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył ks. bp Marek Marczak. 

4. Studium Muzyki Kościelnej AŁ zaprasza na Kurs Chorału Gregoriańskiego dla 

początkujących (w trybie zdalnym) i dla kontynuujących naukę (w trybie stacjonarnym). 

Terminy zaję , tematy oraz zapisy na stronie www.szkolachoralu-lodz.pl. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich  

5. Zapraszamy na projekcje filmu dokumentalnego o słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej 

pt. „Położna” w reżyserii Marii Stachurskiej w Łódzkim Domu Kultury w następujące 

dni: 9,   ,  5,  6,  7, 3  października o godz.  5.3  oraz 3  października o godz.  6.00. 

Bilety do nabycia w kasie Łódzkiego Domu Kultury lub przez internet: 

https://kino.ldk.lodz.pl/film?title=polozna. (Ks. abp Grzegorza Ryś prosi Księży 

Proboszczów o ułatwienie wiernym udziału w projekcjach, tak aby posta  Sługi Bożej 

była znana jak najszerzej.) 

6. Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych prowadzone jest w parafii oo. Jezuitów od  

6 października o godz.  9.   w kaplicy św. Krzysztofa (budynek obok kościoła , ul. 

http://www.szkolachoralu-lodz.pl/
https://kino.ldk.lodz.pl/film?title=polozna


Sienkiewicza 60). Kurs trwa 10 tygodni. Więcej informacji na stronie: 

www.lodz.jezuici.pl/kursy-i-porady/kurs-do-bierzmowania. 

7. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przeżywa w tym roku Rok 

Jubileuszowy 100-lecia istnienia. Z okazji jubileuszu obchodzonego w Łódzkiej 

Prowincji Zgromadzenia, w sobotę 9 października o godz. 12.00 w archikatedrze 

łódzkiej zostanie odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza 

Rysia. Penitencjaria Apostolska udzieliła wszystkim uczestnikom Mszy św. 

jubileuszowej odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. 

do informacji Księży 

8. Przygotowanie dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpocznie się w piątek  

  października 2 2  r. w Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym w Łodzi.  

Więcej informacji na stronie: www.katechumenat-lodz.blogspot.com.  

9. 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.  -13.00. Więcej informacji w załączniku. 

10. Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy prowadzony przez Zgromadzenie Księży Marianów  

w Grzybowie koło Kołobrzegu zaprasza na coroczne rekolekcje kapłańskie. 

Rekolekcje odbywają się w następujących terminach: 

 08-11.11.2021; Prowadzący: ks. Michał Dąbrówka, dyrektor wydziału 

duszpasterskiego diecezji tarnowskiej, 

 15-18.11.2021; Prowadzący: o. Tomasz Zamorski, dominikanin, rekolekcjonista, 

Łódź, 

 23-26.11.2021; Prowadzący: ks. Paweł Naumowicz, marianin, kustosz Sanktuarium 

Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii. 

Cena, w tym noclegi i 3 posiłki dziennie: 66  zł – pokój jednoosobowy, 6   zł – pokój 

dwuosobowy. Zgłoszenia: Tel. 6 3  72 5 4 lub email: grzybowo@marianie.pl. Adres:  

ul. Kościelna 7, 7 -132 Grzybowo. 
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