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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 10 października 2021 r. 

1. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny zaprasza na kurs przedmałżeński prowadzony 

online. Początek 13 października 2021 o godz. 19.00. Więcej informacji i zapisy na stronie 

www.domalzenstwa.pl/zapisy/. Ośrodek prowadzi również przygotowanie dorosłych do 

przyjęcia sakramentu chrztu, bierzmowania i eucharystii. Więcej informacji 

www.katechumenat-lodz.blogspot.com/. 

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

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

dni: 9, 10, 15, 16, 17, 31 października o godz. 15.30 oraz 30 października o godz. 16.00. 

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 postać Sługi Bożej 

była znana jak najszerzej.) 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich  

3. W dniu 15 października br. przypada 52. rocznica śmierci Sługi Bożego o. Anzelma 

Gądka, kapłana, kandydata na ołtarze z naszej archidiecezji. W tym dniu, w kościele 

Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi przy ul. Liściastej, o godz. 18.00, zostanie 

odprawiona Msza św. dziękczynna za powołanie i świętość życia Sługi Bożego oraz o 

łaskę jego beatyfikacji. 

4. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na edycję młodzieżową Kursu Alpha (15-26 lat), 

składającego się z dziesięciu cotygodniowych spotkań z poczęstunkiem, filmem i rozmową. 

Spotkania w każdą środę WDoMu (Łódź, ul. Skorupki 13/1) o godz. 19.00. Dołączyć 

można do 20 października. Więcej informacji na www.mlodziwdomu.pl. 

5. Duszpasterstwo Rodzin i Sanktuarium Życia w Łodzi (Księża Pallotyni, ul. Łagiewnicka 

197/201) zapraszają rodziców, którzy doświadczyli dramatu śmierci nieurodzonego 

dziecka na wspólną modlitwę 15 października w Dniu Dziecka Utraconego.  

W programie: o godz. 17.30 różaniec, o godz.18.00 Msza św. i po niej adoracja. 

6. Centrum Służby Rodzinie zaprasza na Kurs dla Małżeństw. Jest to seria spotkań, które 

pomogą każdej parze w pracy nad wzmocnieniem relacji i budowaniem silnego 

małżeństwa. Spotkania  będą odbywały się we wtorki (od 19 października) o godz. 

19.00 w budynku CSR w Łodzi (ul.  Broniewskiego 1a). Zapisy pod adresem mailowym 

i pod nr. tel.: 602 367 272. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej: 

www.csr.org.pl. 

7. Duszpasterstwo Kobiet zaprasza kobiety (szczególnie: studentki, młode mamy, na początku 

pracy zawodowej) do udziału w spotkaniach: Kobiety kobietom, które cyklicznie 

odbywać się będą w każdy trzeci wtorek miesiąca w kościele pw. Ap. Piotra i Pawła w 

Łodzi  
(ul. Nawrot 104). Pierwsze spotkanie, 19 października, rozpocznie się Mszą św. o godz. 

18.30, po której gościem spotkania będzie s. Anna Maria Pudełko AP – psychopedagog 

http://www.domalzenstwa.pl/zapisy/
http://www.katechumenat-lodz.blogspot.com/
https://kino.ldk.lodz.pl/film?title=polozna
http://www.mlodziwdomu.pl/
http://www.csr.org.pl/


powołań, autorka książek dla kobiet, w których porusza temat relacji międzyludzkich  

i relacji z Bogiem. 

 

 

do informacji Księży 

8. Zapraszamy na uroczyste otwarcie etapu diecezjalnego XVI Synodu Powszechnego , 

którego temat brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. 

Inauguracja nastąpi podczas Mszy św. w bazylice archikatedralnej w Łodzi dnia 16 

października 2021r. o godz. 18.00. Następnie o godz. 19.00 wykład pt.: "Synodalność 

Kościoła" wygłosi ks. prof. dr hab. Jan Słomka, a o godz. 20.00 rozpocznie się dyskusja 

panelowa  

z udziałem przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich. 

9. Zapraszamy Księży do wzięcia udziału w ogólnopolskich rekolekcjach kapłańskich 

organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Rekolekcje adresowane 

są do księży pracujących z młodzieżą i zainteresowanych Stowarzyszeniem. Poprowadzi 

je ks. Krzysztof Krzaczek, Asystent Diecezjalny KSM Archidiecezji Lubelskiej i twórca 

Dzienników Duchowych „Wzrastaj ze Słowem”. Podczas rekolekcji poruszane będą 

zagadnienia dotyczące formacji i metod pracy z młodzieżą, m.in. jak zaplanować 

wielokierunkowy rozwój młodego człowieka, zaangażować w apostolską misję Kościoła, 

kształtować osobowość katolika i Polaka, wartościowo i aktywnie wykorzystać czas 

wolny oraz rola księdza w wychowaniu. Uczestnicy na zakończenie otrzymają 

potwierdzenie uczestnictwa w rekolekcjach kapłańskich oraz zaświadczenie do szkół  

o ukończeniu kursu z zakresu wiedzy i form pracy z młodzieżą. 

Rekolekcje odbędą się w terminie 11-14 października 2021 r. w Nadbużańskim 

Ośrodku Edukacji w Broku (ul. Szosowa 17, 07-306 Brok). Koszt uczestnictwa to 500 

zł. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 października na adres mailowy biura Prezydium 

Krajowej Rady KSM: biuro@ksm.org.pl lub do ks. Maksymiliana Pyzika 576 980 625. 

10. W związku z rozpoczynającym się Synodem Powszechnym poświęconym synodalności  

w Kościele i związanymi z nim pracami zespołu ds. mediów, bardzo prosimy o 

przesłanie widomości, w której z parafii diecezji łódzkiej wydawana jest gazetka 

parafialna. Natomiast, zachowując obowiązujące przepisy RODO prosimy, o 

przekazanie osobie odpowiedzialnej za redagowanie gazetki parafialnej kontaktu do ks. 

Pawła Gabary (mail: niedziela.lodz@gmail.com, tel. 887 667 449), w celu włączenia się 

w prace zespołu. 

11. Dnia 15 października przeżywać będziemy Dzień Dziecka Utraconego. Otoczmy modlitwą 

rodziców, którym dziecko zmarło przed urodzeniem. Zachęcamy do wykorzystania 

załączonych rozważań części bolesnej Różańca Świętego i dodatkowych modlitw  

z Kompendium pastoralnego o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego, które 

otrzymali księża na parafie pół roku temu. 

12. Polecamy rekolekcje kapłańskie w Porszewicach, które w dniach 18-21 października 

2021 r. poprowadzi o. Krzysztof Czerwionka (członek Zespołu KEP ds. Nowej 

Ewangelizacji, Dyrektor Krajowy Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja) wraz z 

dyrektorami Szkół Nowej Ewangelizacji. Jedną z najbardziej fascynujących osób 

Nowego Testamentu jest bez wątpienia Szaweł z Tarsu. Na tych rekolekcjach opartych 

na kursie Sekret Pawła  

z programu formacji SESA odkryjemy w jaki sposób święty Paweł zdołał zrobić tak 

wiele dla ewangelizacji w tak krótkim czasie.  

Rozpoczęcie 18 października o godz. 15.00 (Istnieje możliwość indywidualnego 

zamówienia obiadu o godz. 13.00 – kontakt z recepcją). Zapisy pod linkiem: 

mailto:biuro@ksm.org.pl
mailto:niedziela.lodz@gmail.com


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflx_pOzFEZKkw5vPaW_0ZFGRJXVMnM

H79xBt7TGiyBMDf8tg/viewform  

Koszt udziału: pokój 1-os – 580 zł, pokój 2-os – 490 zł. 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA 

ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
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