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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 31 października 2021 r. 

1. Ks. abp Grzegorz Ryś zaprasza na Mszę św. w intencji zmarłych, którą będzie sprawował  

1 listopada o godz. 20.00 na cmentarzu dla osób bezdomnych przy ul. Zakładowej 4.  

2. Zapraszamy na film dokumentalny o słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej pt. „Położna” 

w reżyserii Marii Stachurskiej do Łódzkiego Domu Kultury w następujące dni:  

• 6 i 7 listopada, godz. 13.30, 

• 12 listopada godz. 16.00, 

• 13 i 14 listopada godz. 15.30, 

• 20, 21 i 27 listopada godz. 16.00. 

Bilety do nabycia w kasie ŁDK lub na stronie: 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. Msza św. w intencji zmarłych biskupów łódzkich oraz zmarłych członków Kapituły 

Katedralnej sprawowana będzie 3 listopada o godz. 12.00. w bazylice archikatedralnej.  

4. Msza św. w intencji polskich dzieci uwięzionych w obozie koncentracyjnym przy  

ul. Przemysłowej sprawowana będzie 4 listopada o godz. 12.00 w kościele  

pw. Opatrzności Bożej w Łodzi (ul. dr. Józefa Kolińskiego 26). Po Mszy św. z kościoła 

pod pomnik «Pękniętego Serca» przejdzie procesja, w której niesione będą fotografie 

pomordowanych dzieci i odczytywane ich imiona i nazwiska. 

do informacji Księży 

5. Ks. abp Grzegorz Ryś zaprasza Księży do udziału w SESJI DUSZPASTERSKIEJ na temat 

Sakramentu Pokuty oraz forum wewnętrznego.  

Prosimy wybrać termin: 29-30 listopada 2021 lub 1-2 grudnia 2021. 

PROGRAM 

Dzień pierwszy (29 listopada lub 1 grudnia) 

MODERATOR – Ks. Prałat Zbigniew Tracz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej 

10.00-10.45 Konferencja I: Ks. Prałat Krzysztof Nykiel, Regens Penitencjarii Apostolskiej; 

Sakrament pokuty: Wskazania dotyczące różnych aspektów posługi spowiednika. 

10.45-11.30 Pytania – Odpowiedzi 

11.30-12.15 Konferencja II: O. Robert Leżohupski OFMConv.; Spowiednik wobec cenzur, 

nieregularności i przeszkód kanonicznych. 

12.15-12:45 Pytania – Odpowiedzi 

12.45-14.00 Przerwa 

14.00-14.45 Konferencja III: Ks. dr Tomasz Liszewski; Nowe Vademecum KEP: Spowiednik 

wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik. 

14.45-15.30 Pytania – Odpowiedzi 

https://kino.ldk.lodz.pl/film?title=polozna


Dzień drugi (30 listopada lub 2 grudnia) 

MODERATOR – Ks. Prałat Jan Wolski, Dyrektor Instytutu Teologicznego w Łodzi 

10.00-10.45 Konferencja IV: Ks. Prałat Krzysztof Nykiel, Regens Penitencjarii Apostolskiej; 

Między łaską bożą a pośrednictwem kapłana. Prezentacja Noty Penitencjarii 

Apostolskiej na temat znaczenia ważności forum wewnętrznego i nienaruszalności 

pieczęci sakramentalnej. 

10.45-11.30 Pytania – Odpowiedzi 

11.30-12.15 Konferencja V: O. Robert Leżohupski OFMConv.; Nadużycia duchowe - 

świadomość, zapobieganie, oczyszczenie. 

12.15-12.45 Pytania – Odpowiedzi  

12.45-14.00 Przerwa 

14.00-14.45 Konferencja VI: Ks. Prałat Krzysztof Nykiel, Regens Penitencjarii Apostolskiej; 

Charakterystyka kazusów natury moralnej i prawnej przedstawianych 

penitencjarii apostolskiej. 

14.45-15.30 Pytania – Odpowiedzi  

15.45-16.30 LITURGIA POKUTNA 

6. 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 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 zbierze 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.   

 
Ks. Wiesław Kamiński 
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