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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 5 grudnia 2021 r. 

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

nauczycieli, których celem jest zdobycie 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. 

do informacji Księży 

2. Dnia 7 października 2021 r. w Narodowym Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu abp Stanisław 

Gądecki przewodniczący KEP dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Św. 

Józefowi. Abp Grzegorz Ryś prosi, aby ponowić ten akt zawierzenia w parafiach naszej 

archidiecezji w dniu 7 grudnia na zakończenie Roku Św. Józefa. (Tekst Aktu Zawierzenia 

w załączeniu). 

3. Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Łódzkiej zaprasza kandydatów, ministrantów, 

lektorów i ceremoniarzy na Adwentowy Dzień Skupienia Służby Liturgicznej Ołtarza, 

który odbędzie się w sobotę 11 grudnia 2021 r. w godz. 10.00-14.00 w Domu Ruchu 

Światło-Życie przy parafii NMP Królowej Polski w Łodzi przy ul. Zgierskiej 230/232.  

W programie: modlitwa i konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, spotkania  

w grupach (dla starszych), gra terenowa (dla młodszych), Eucharystia i wspólny posiłek. 

Bardzo proszę księży opiekunów o przekazanie tej wiadomości ministrantom w parafii  

i pomoc w transporcie na dzień skupienia. Zgłoszenia udziału do czwartku 9 grudnia pod 

numerem telefonu: 508 816 084. 

4. W dniach 9-10 grudnia 2021 r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbędzie 

się konferencja naukowa w setną rocznicę powołania archidiecezji łódzkiej pt.: ...są w 

Łodzi serca gorące... 

9 grudnia (czwartek) 10.00-18.30 

Panel I: Powstanie i początki diecezji łódzkiej. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 

Panel II: Kościół łódzki w uwarunkowaniach wyznaniowych regionu 

Panel III: Martyrologia duchowieństwa łódzkiego  

10 grudnia (piątek) 10.00-16.30 

Panel IV: Diecezja łódzka w okresie pontyfikatu biskupa Michała Klepacza 

Panel V: Diecezja łódzka w latach 70. i 80. XX w. 

Panel VI: Życie zakonne diecezji łódzkiej 

5. Zgodnie z postanowieniem ks. abp. Grzegorza Rysia informujemy, że CARITAS 

archidiecezji łódzkiej przygotowała obrazki kolędowe, które do 15 grudnia zostaną 

przekazane parafiom wraz z prasą katolicką. 

6. Rekolekcje Adwentowe dla Łodzi prowadzone przez ks. abp. Grzegorza Rysia odbędą się  

w bazylice archikatedralnej od 19 grudnia o godz.: niedziela – 19.00, poniedziałek/wtorek – 

18.00.  

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


7. 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. 

8.    Kino Perspektywa Łódzkiego Dom Kultury zaprasza w terminie 3-9 grudnia 2021 roku na 

film „Nędzarz i madame” poświęcony Św. Bratu Albertowi. Film ukazuje niepowtarzalne 

losy Adama Chmielowskiego, artysty-malarza, który w poszukiwaniu wolności i szczęścia 

poświęca wszystko, nawet za cenę ofiary z samego siebie. Zwracamy się z prośbą  

o rozpropagowanie ww. filmu w parafiach. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 

pod nr. tel.: 797-326-168 lub adresem e-mail: film@ldk.lodz.pl. 

9. 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. 

10. Sakrament bierzmowania w bazylice archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca 

podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca 

zamieszkania. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W 

celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, 

aby uzgodnić  

z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania  

w kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci 

przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą 

dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do 

bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi 

bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój 

odświętny. 

Terminy 2021 r.: 

 10 grudnia – bp Marek Marczak 

Terminy 2022 r.: 

 styczeń – brak  

 11 lutego – bp Ireneusz Pękalski 

 11 marca – abp Grzegorz Ryś 

 8 kwietnia – bp Marek Marczak 

 maj/czerwiec – brak 

 8 lipca – bp Ireneusz Pękalski 

 12 sierpnia – abp Grzegorz Ryś 

 9 września – abp Władysław Ziółek 

 14 października – bp Ireneusz Pękalski 

 listopad – brak 

 9 grudnia – bp Marek Marczak 

Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii 

Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku 

do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja  

o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu. 
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