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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 28 listopada 2021 r. 

1. Instytut Teologiczny w Łodzi ogłasza rekrutację na studia podyplomowe z etyki dla 

nauczycieli. Nie tak dawno Minister Edukacji i Nauki zapowiedział zmianę zasad 

uczęszczania na lekcje religii i etyki w szkołach publicznych. Zakładają one 

obligatoryjność zajęć etyki dla uczniów, których rodzice nie wyrażą woli 

zorganizowania przez szkołę lekcji religii. Proponowane przez Instytut studia wychodzą 

naprzeciw tym zapowiedziom. Niestacjonarne studia - trwające trzy semestry - 

przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i które zdobyły już 

przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Celem studiów 

podyplomowych jest umożliwienie uczestnikom zdobycia uprawnień do nauczania etyki 

w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych. Studia rozpoczną się w lutym 2022 roku. Szczegółowe 

informacje o rekrutacji i studiach zamieszczone są na internetowej stronie Instytutu 

Teologicznego: www.archidiecezja.lodz.pl/akw-it. 

2. Katolicka Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi  

zaprasza na Drzwi Otwarte 4 grudnia 2021 r. (sobota) w godz. 10.00-12.00, podczas 

których będzie możliwość indywidualnego zwiedzania szkoły pod opieką nauczyciela  

z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Zachęcamy także do 

kontaktu telefonicznego. Informacje o szkole na stronie www.katolik.edu.pl.  

do informacji Księży 

3. Ważne jest, aby kadrę nauczycieli etyki w szkole kształciły nasze katolickie ośrodki. Stąd 

też prośba, aby mając rozeznanie we własnym środowisku, zaproponować studia  z etyki  

w Instytucie Teologicznym w Łodzi nauczycielom, których widzielibyśmy w takiej roli. 

4. Ofiary do puszek na rzecz migrantów należy wpłacić do kasy Kurii AŁ. 

5. 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 dziękuje.  

6. 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. 

7. Sercańskie Centrum Duchowości przesyła materiały do wykorzystania przez duszpasterzy  

w parafiach w najbliższą niedzielę oraz w I piątek grudnia  (www.duchowoscserca.pl) 

8. 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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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 

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 
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