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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 16 stycznia 2022 r. 

1. Moje myśli nie są myślami waszymi (Iz 55,8) to hasło kolejnego Dnia Judaizmu w Kościele 

Katolickim, który w Łodzi będziemy obchodzić 16 stycznia o godz. 18.00 w specjalnie 

przygotowanym namiocie przy ul. Zgierskiej 27. Natomiast 17 stycznia o godz. 9.00  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbędzie się panel dyskusyjny pt.: 

Wokół Statutu Kaliskiego, na który serdecznie zapraszamy. 

2. Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Jedni drugich ciężary noście, i tak 

wypełnicie prawo Chrystusa (Gal. 6, 2) rozpoczną się w Kościele Łódzkim 16 stycznia. 

Zachęcamy do modlitwy o jedność chrześcijan oraz wzięcia udziału w nabożeństwach, 

których program wywieszony jest w gablocie. 

3. W ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan zapraszamy na konferencję, która odbędzie 

się 18 stycznia 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.  

W programie: 

Refleksje na temat synodalności w Kościele. 

 10.00 – Przywitanie gości 

 10.15 – Koncyliaryzm a synodalność – ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś 

 10.45 – Prawosławne rozumienie soborowości – ks. dr Łukasz Leonkiewicz 

 11.15 – Synodalność w Kościele Ewangelicko-Augsburskim – prof. dr hab. Jerzy 

Sojka 

 12.15 – Dyskusja 

 13.00 – Obiad 

Jezus obmywa swoim uczniom – refleksje wokół J 13, 1-17. 

 14.30 – Perspektywa rzymskokatolicka – ks. dr Krzysztof Wons 

 15.00 – Perspektywa luterańska – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska 

 15.30 – Perspektywa prawosławna – ks. dr Artur Aleksiejuk 

 16.00 – Dyskusja 

 16.30 – Życie, działalność duszpasterska i ekumeniczną ks. Adama Kleszczyńskiego 

4. Duszpasterstwo Kobiet AŁ zaprasza kobiety, a szczególnie: studentki, młode mamy oraz te 

kobiety, które są na początku swojej pracy zawodowej do udziału w kolejnym spotkaniu z 

cyklu: Kobiety kobietom. Spotkanie odbędzie się 18 stycznia br. (wtorek) o godz. 18.30 w 

kościele pw. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). W programie: Msza św., 

konferencja pani dr Marii Miduch – biblistki i autorki wielu książek dla kobiet, oraz 

spotkanie przy kawie. 

5. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej  

(od 15 roku życia) w terminie 4-6 lutego 2022 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do  

2 lutego drogą mailową (lodz.wsd@gmail.com) lub telefonicznie (42 664 88 88). 

Początek rekolekcji w piątek o godz. 16.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

mailto:rekolekcje.urodziny.2020@gmail.com


6. Msza św. w intencji ofiar mordu więźniów w łódzkim Radogoszczu, którego dokonano  

w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r., będzie sprawowana w Bazylice Archikatedralnej  

17 stycznia o godz. 12.00. 

do informacji Księży 

7. Duszpasterstwo Ministrantów zaprasza na kurs lektorski, który odbędzie się w formie 

wyjazdowej w terminie 21-25 lutego (2. tydzień ferii zimowych) w Stowarzyszeniu 

Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka” w Wierzchach.  

Kandydatami na lektorów mogą być ministranci od VIII klasy Szkoły Podstawowej  

(w wyjątkowych przypadkach – VII klasa). Kandydaci powinni posiadać opinię Księdza 

Proboszcza. Koszt kursu lektorskiego wynosi 250 zł. Bliższe informacje i zgłoszenia pod 

numerem telefonu 508 816 084 do 30 stycznia br. 

8.  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. 
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