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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 9 stycznia 2022 r. 

1. Arcybiskup Metropolita Łódzki ogłasza kolejny nabór do formacji kandydatów do diakonatu 

stałego. Mężczyzna, który chciałby rozpocząć formację powinien do końca stycznia 2022 

roku zgłosić się do ks. prał. Zbigniewa Tracza, dyrektora Ośrodka Formacji Diakonów 

Stałych Archidiecezji Łódzkiej na rozmowę, której celem jest sprawdzenie, czy kandydat  

spełnia wszystkie wymagane warunki (Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1, tel. 609 687 187). 

2. Pod hasłem Jedni drugich ciężary noście, i tak wypełnicie prawo Chrystusa (Gal. 6, 2) odbędą się 

w dniach 16-31 stycznia 2022 roku Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan w Regionie 

Łódzkim. Zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę w intencji jedności Kościoła. 

Szczegółowy wykaz nabożeństw znajdziemy na plakacie wywieszonym w gablocie.  

do informacji Księży 

3.  Wspomnienie dowolne bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa, będzie obchodzone 28 maja, 

we wszystkich diecezjach polskich. Zgodę na to wyraziła Kongregacja ds. Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów, odpowiadając na prośbę polskich biskupów. 

4.  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. 

5. W związku z kwestionariuszem sprawozdawczym, który co roku przekazuje się do Stolicy 

Apostolskiej, Kuria Metropolitalna Łódzka prosi o wypełnienie dołączonego formularza za 

rok 2021 i przesłanie go do Wydziału Finansowego Kurii do 15 stycznia 2022 r. 

6. 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. 
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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. 

 

 
Ks. Wiesław Kamiński 
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