
Łódź, 18 października 2021 r. 
KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA 

Wydział Duszpasterstwa 

90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3 

wd@archidiecezja.lodz.pl 
WD-461-104/2021 

 

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 24 października 2021 r. 

1. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na Noc Świętych w archikatedrze łódzkiej  

w niedzielę 31 października o godz. 20.00. 

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

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

dni: 30 października o godz. 16.00 oraz 31 października o godz. 15.30. Bilety do nabycia 

w kasie ŁDK lub przez internet: https://kino.ldk.lodz.pl/film?title=polozna. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich  

3. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych zaprasza na spotkanie „Więzi małżeńskie 

w perspektywie teorii przywiązania”. Spotkanie odbędzie się 24 października godz. 

17.00 w par. pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). 

4. Duszpasterstwo Pracowników Nauki zaprasza nauczycieli akademickich na spotkanie 

formacyjne, które odbędzie się w środę 27 października o godz. 19.00 w parafii pw. Św. 

Alberta Chmielowskiego w Łodzi. W programie Msza św. oraz konferencja pt.: 

„Najpierw kochać, potem uczyć. Geniusz bł. Prymasa Wyszyńskiego”, który wygłosi  

ks. dr Przemysław Góra. 

5. Centrum Służby Rodzinie w Łodzi zaprasza opiekunów osób starszych na bezpłatne 

spotkania informacyjne, które poprowadzi dr Robert Błaszczak - wojewódzki konsultant 

do spraw geriatrii. Spotkania odbywać się będą w piątki od 29 października o godz. 

17.00. Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach i stronie internetowej 

www.csr.org.pl. Zapisy pod nr. tel. 607 131 131 oraz w siedzibie Centrum przy  

ul. Broniewskiego 1a. 

Ponadto, w ramach Poradni Rodzinnej przy Centrum Służby Rodzinie, prowadzone są 

otwarte dyżury psychologów i terapeutów. Z bezpłatnej pomocy można skorzystać od 

poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 18.00. 

do informacji Księży 

6. Podczas głównej Mszy św. w kościele parafialnym należy dokonać inauguracji XVI 

Synodu powszechnego Kościoła poprzez intronizację Pisma Świętego wg. załączonego 

wzoru. 

7. Przesyłamy w załączeniu wypracowaną przez Grupę Roboczą (ks. Wiesław Kamiński, p. 

Kaja Kaźmierska, s. Halina Koćwin, ks. Sławomir Sosnowski, o. Wojciech Dec, ks. 

Tomasz Liszewski) instrukcję do poprowadzenia przynajmniej dwóch spotkań w 

ramach 

I etapu Synodu. Przypomnę, że chodzi o możliwie szeroką konsultację jakiej chce 

papież Franciszek. Trzeba więc powołać możliwie dużą ilość grup synodalnych w 

każdym środowisku. W parafiach mogą powstać nowe grupy lub też zadania tego podjąć 

mogą się istniejące grupy IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. W każdej parafii powinna 

istnieć przynajmniej jedna grupa synodalna. Spotkania mogą odbywać się w 

obiektach parafialnych lub innych (prywatnych). Refleksja ma przebiegać w duchu 
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wspólnotowym „My”. Nie chodzi o to, aby postawić się na zewnątrz Kościoła i stać się 

tylko i wyłącznie arbitrem, a tym bardziej nie chodzi o to , aby przyjąć postawę 

roszczenia i zimnej krytyki. Oczywiście nie idzie też o to, aby być „piewcą sukcesu” i 

nie widzieć bolesnych stron życia naszej Wspólnoty lokalnego Kościoła. Punktem 

wyjścia jest szczerość i poczucie odpowiedzialności. Co do terminów: I etap od 

17.10.2021 do 15.12.2021, II etap od 06.01.2022 do 14.02.2022. Na każdym etapie 

Synodu trzeba zorganizować przynajmniej dwa spotkania (lepiej więcej niż dwa). Ważna 

jest rozmowa, dyskusja, a nawet spór.  Spotkania mają być tematyczne, a więc 

prowadzone według załączonej instrukcji. Nie może to być „gadanie” w ogóle o 

Kościele. Na II etap zostaną opracowane kolejne pytania. Ważne jest, aby refleksje po 

ostatnim spotkaniu na każdym etapie Synodu, każda grupa (nawet najmniejsza) przesłała 

do Sekretariatu Synodu. Jeśli istnieje ryzyko, że grupa synodalna nie zb ierze 

się powtórnie w tym samym składzie refleksję można spisać po każdym spotkaniu i 

przesłać ją do Sekretariatu. Mamy głęboką nadzieję, że z pomocą Ducha Świętego 

Synod ożywi nasz Kościół lokalny. Adres sekretariatu Synodu: 

synod2021@archidiecezja.lodz.pl 

Bardzo prosimy, aby na podany adres przesłać w ciągu tygodnia imię i nazwisko 

lidera parafialnej grupy synodalnej i jego adres e-mailowy, jeśli to możliwe również 

nr telefonu. Pozwoli to na bezpośredni kontakt sekretariatu synodu.   

8. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi informuje, że tradycyjna zbiórka ofiar na 

potrzeby Seminarium na cmentarzach naszej archidiecezji będzie przeprowadzona w 

dniach  

31 października i 1 listopada br. Serdecznie prosimy o przekazanie tej informacji 

parafianom. Dzięki tej zbiórce WSD może w ciągu całego roku normalnie 

funkcjonować. Za okazaną pomoc i zaangażowanie składamy wyrazy wdzięczności. 

Seminarium zapewnia o stałej pamięci w modlitwie za dobroczyńców i ofiarodawców, w 

intencji których co czwartek sprawowana jest Eucharystia w kaplicy seminaryjnej. 

9. Przypominamy o konieczności niezwłocznego przesłania wypełnionych i podstemplo-

wanych formularzy ankiety dominicantes i comunicantes z dnia 26 września 2021 r. do 

Wydziału Duszpasterstwa (wd@archidiecezja.lodz.pl lub ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 

Łódź). 

 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 
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