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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 26 grudnia 2021 r. 

1. Orszak Trzech Króli wraca na ul. Piotrkowską. W Uroczystość Objawienia Pańskiego  

o godz. 11.00 ks. abp Grzegorz Ryś będzie sprawował Eucharystię w parafii pw. Zesłania 

Ducha Świętego w Łodzi. Po Mszy św. z Placu Wolności wyruszy ul. Piotrkowską 

kolorowy korowód kolędników. Na zakończenie będzie czekał na nas finałowy koncert 

kolęd zespołu „Zakopower”. Orszak związany jest z akcją charytatywną „Dar dla 

Nowonarodzonego”, podczas której do specjalnych toreb zbieramy drobny sprzęt 

sportowy: piłki, rolki, hulajnogi, zabawki edukacyjne i gry planszowe, który składamy 

do 3 stycznia 2022 r. przy stajence w swojej parafii. Dnia 6 stycznia Trzej Królowie 

przekażą te dary najbardziej potrzebującym dzieciom z łódzkich rodzin zastępczych 

i domów dziecka. Jest to grupa ok. 2500 dzieci. 

2. Wydział Duszpasterstwa Rodzin i Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” zapraszają 

małżeństwa na dwudniowe spotkanie z o. Ksawerym Knotzem pt. „Sex jest boski” . 

Spotkanie odbędzie się w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a, 

w dniach 15 i 16 stycznia. Szczegóły i zapisy na stronie www.fundacjanadzieja.ogr  

do informacji Księży 

3.  Ks. abp Grzegorz Ryś przypomina, że zakończył się pierwszy etap konsultacji 

synodalnych w archidiecezji łódzkiej. Dziękuje wszystkim za zaangażowanie w 

pracę zespołów synodalnych i za przesłane syntezy. Jednocześnie przypomina 

wszystkim Księżom Proboszczom, że 14 grudnia upłynął termin przesyłania 

syntez z prac grup synodalnych. Jeśli jeszcze taka synteza nie została przesłana 

prosi, aby niezwłocznie to uczynić przesyłając ją na adres 

synod2021@archidiecezja.lodz.pl. Informuję, że zostały też opublikowane kolejne 

pytania do prac w grupach synodalnych na naszej nowej archidiecezjalnej stronie 

internetowej www.16synodlodz.pl. Podzielone są one w taki sposób, aby 

zorganizować minimalnie cztery spotkania w grupach, jeden raz  

w miesiącu od stycznia do kwietnia. Syntezę ze spotkań drugiego etapu konsultacji 

synodalnych należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r. 

4. Orszak Trzech Króli jako ważne wydarzenie ewangelizacyjne, na trwale wpisał się w tradycję 

Łódzkiego Kościoła. Jak będzie wyglądał Orszak Trzech Króli w 2022 r.? 

Zgodnie z decyzją ks. abp. Grzegorza Rysia, Orszak wraca na ul. Piotrkowską. Jeśli 

pozwolą na to warunki związane z pandemią, planujemy znów zorganizować kolorowy 

korowód kolędników idący główną ulicą naszego miasta, na zakończenie czeka nas 

finałowy koncert kolęd zespołu „Zakopower”. 

Ks. abp Grzegorz Ryś pragnie kontynuować także charytatywną odsłonę Orszaku. 

Podobnie jak w mijającym roku chcielibyśmy z pomocą Księży przeprowadzić we 

wszystkich parafiach w Łodzi zbiórkę darów dla dzieci z łódzkich domów dziecka  

i rodzin zastępczych. Zbieramy drobny sprzęt sportowy, piłki, rolki, hulajnogi, zabawki 

edukacyjne i gry planszowe. 6 stycznia Trzej Królowie przekażą te dary najbardziej 
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potrzebującym dzieciom naszego miasta z łódzkich domów dziecka i rodzin zastępczych. 

Jest to grupa ok. 2500 dzieci.  

Proponujemy, aby Orszakową zbiórka darów dla Nowonarodzonego przeprowadzić  

w parafii w następujący sposób: 

 Każda łódzka parafia otrzyma pakiet 50-100 szt. toreb Orszakowych (podobnych do 

Tytki Charytatywnej).  

 Torby na „Dar dla Nowonarodzonego” będą dostępne w kurii (ul. Ks. I. Skorupki 3) 

od 20 grudnia 

 Prosimy, aby przekazać parafianom w ogłoszeniach duszpasterskich informacją  

o zbiórce Orszaku Trzech Króli oraz udostępnić chętnym toby na dary.  

 Parafianie odnoszą torbę z darem dla Nowonarodzonego do swojej parafii składając ją 

najlepiej przed szopką do 3.01.2022 r. 

 Bardzo prosimy o dostarczenie przez Księzy toreb z darami w dniach 3-

5.01.2022r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi do czytelni i 

sąsiednich pomieszczeń. 

 W Uroczystość Objawienia Pańskiego Trzej Królowie przekażą dary dzieciom  

z łódzkich domów dziecka i rodzi zastępczych. 

Jeśli pojawi się jakikolwiek problem z transportem darów do Seminarium prosimy  

o kontakt telefoniczny (505 056 604), aby indywidualnie ustalić formę odbioru darów  

z Parafii.  

W Kurii wraz z prasą dostępne są również banery reklamujące Orszak, bardzo 

prosimy zainteresowanych Księży, o wyeksponowanie ich w parafii.  

Zaproszenie dla ministrantów! 

Wszystkich kandydatów na ministrantów i ministrantów ze szkół podstawowych (pod 

opieką rodziców) zapraszamy do udziału w Orszaku na ul. Piotrkowskiej w roli 

pastuszków (stroje przygotowują rodzice). Ministranci w strojach kolędników będą 

mogli iść na przodzie Orszaku w sektorze VIP, tuż obok żywego wielbłąda. Prosimy  

o przekazanie tego zaproszenia opiekunom ministrantów. Księży opiekunów 

ministrantów zainteresowanych tym zaproszeniem prosimy o  kontakt telefoniczny 

(505 056 604)  

w calu odebrania specjalnych wejściówek – identyfikatorów dla ministrantów. 
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