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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
do przekazania wiernym w niedzielę 21 listopada 2021 r.
1. Dziś (21 listopada) możemy złożyć ofiarę do puszek na rzecz migrantów z granicy
polsko-białoruskiej. Środki zebrane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone na
finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych oraz na proces
długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.
2. Z okazji 100-lecia archidiecezji łódzkiej, 27 listopada br. w łódzkiej bazylice
archikatedralnej odbędzie się pielgrzymka, na którą zaproszeni są muzycy kościelni
(organiści, dyrygenci, kantorzy, chórzyści, schole, zespoły wokalno-instrumentalne) oraz
zakrystianie.
Program: godz. 11.00 – koncert organowy,
godz. 11.15 – konferencja,
godz. 12.00 – Eucharystia z abp. Grzegorzem Rysiem.
3. Zapraszamy na Kursu Nowe Życie do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek
w Piotrkowie Tryb. (ul. Rycerska 3) w dniach 27-28 listopada 2021 (sobota-niedziela).
W kursie mogą wziąć osoby pełnoletnie. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na
stronie http://www.upanien.parafia.info.pl oraz https://www.facebook.com/upanien.
4. Zapraszamy na film dokumentalny o słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej pt.
„Położna” w reżyserii Marii Stachurskiej do Łódzkiego Domu Kultury 21 i 27 listopada
godz.
16.00.
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stronie:
https://kino.ldk.lodz.pl/film?title=polozna.
do przekazania wiernym w parafiach łódzkich
5. Duszpasterstwo Pracowników Nauki zaprasza nauczycieli akademickich na spotkanie
formacyjne, które odbędzie się w środę 24 listopada o godz. 19.00 w parafii św.
Alberta Chmielowskiego w Łodzi (ul. Św. Alberta 7). W programie Msza św. oraz
konferencja
pt.: Mediatyzacja religii, jako wyzwanie duszpasterskie, którą wygłosi ks. prof. UKSW
dr hab. Rafał Leśniczak, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej, Public Relations
i Nowych Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.
6. W ramach konsultacji synodalnych Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych
zaprasza na spotkanie: Rodzina zrekonstruowana jako system, które odbędzie się
28 listopada o godz. 18.00 w par. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104).
do informacji Księży
7. Ofiary do puszek na rzecz migrantów należy wpłacić do kasy Kurii AŁ.
8. Ks. abp Grzegorz Ryś przypomina, że w każdej parafii naszej archidiecezji powinna
działać minimalnie jedna grupa synodalna, a sprawozdania z pierwszego etapu
konsultacji synodalnych należy przesłać do 14 grudnia br. na adres
synod2021@archidiecezja.lodz.pl. Wszystkim kapłanom i osobom świeckim
zaangażowanym z poświęceniem Ksiądz Arcybiskup serdecznie dziękuję.

9. Zbliża się coroczny Światowy Dzień Młodzieży. Do zeszłego roku obchodziliśmy go
w Niedzielę Palmową i młodzież (głównie kandydaci do bierzmowania) brała udział
w „Marszu dla Jezusa” i uroczystej Eucharystii w Łódzkiej Archikatedrze.
Dotychczasowa praktyka ulega zmianie. Od bieżącego roku papież Franciszek wskazał
nową datę tego wydarzenia na Niedzielę Chrystusa Króla. W związku z tym
zapraszamy młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami do udziału w Światowym Dniu
Młodzieży, który chcemy w tym roku przeżyć zarówno w samej Łodzi, jak i w
poszczególnych regionach:
 Bełchatów: piątek 19 listopada, godz. 19.00, par. Narodzenia NMP, w programie
świadectwo, konferencja i uwielbienie,
 Łódź: sobota 20 listopada, godz. 19.00, par. św. Faustyny, w programie świadectwo,
konferencja ks. abp. Grzegorza Rysia, dzielenie w małych grupach i uwielbienie
prowadzone przez o. Marcina Kowalewskiego CMF (zespół Fragua) i s. Joannę
Jabłońską MC,
 Piotrków Trybunalski: niedziela 21 listopada, godz. 14.30 w Kościele Akademickim
Panien Dominikanek, w programie świadectwo, konferencja i uwielbienie,
 Koluszki: niedziela 21 listopada, godz. 17.00, w par. Niepokalanego Poczęcia NMP,
w programie: świadectwa, doświadczenie wspólnoty i Eucharystia,
 Sokolniki: sobota 27 listopada, godz. 18.00, par. Matki Bożej Królowej,
 Łask: niedziela 28 listopada, po Mszy św. w o godz. 18.00, Kolegiata, w programie:
uwielbienie z udziałem młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego.
10. Arcybiskup Metropolita Łódzki ogłasza kolejny nabór do formacji kandydatów do
diakonatu stałego. Mężczyzna, który ma zamiar rozpocząć formację powinien w dniach
od 15 listopada br. do 15 stycznia roku przyszłego zgłosić się do ks. prałata Zbigniewa
Tracza, dyrektora Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej na
rozmowę, której celem jest sprawdzenie, czy spełniane są wszystkie wymagane warunki.
Kontakt: tel. 609 687 187, Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1.
11.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin, w ramach systemowych działań mających
uporządkować katechezę przedmałżeńską w parafiach, zaprasza osoby prowadzące i
kapłanów na spotkanie wprowadzające Diecezjalny Program Nauk Przedmałżeńskich.
Spotkanie odbędzie się 27 listopada w Centrum Służby Rodzinie o godz. 10.00. Prosimy
o potwierdzenie obecności na adres mailowy: jaspinski@csr.org.pl (wymagane do
przygotowania odpowiedniej ilości materiałów).

12. Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Łódzkiej zaprasza ministrantów do udziału
w turnieju tenisa stołowego Służby Liturgicznej Ołtarza, który odbędzie się 4 grudnia
2021 r. w IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi przy ul. Paderewskiego 24.
Zapisy w różnych kategoriach wiekowych odbywają się wyłącznie przez formularz
internetowy https://tiny.pl/9w8s7.
13. 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.
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