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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 8 maja 2022 r. 

1. Ks. abp Grzegorz Ryś gorąco zaprasza do rozważania tajemnic zmartwychwstania Chrystusa 

w czasie Ekumenicznej Drogi Światła, która odbędzie się w piątek 13 maja 2022 r. 

Uczestnicy wyruszą o godz. 19.00 sprzed kościoła polskokatolickiego w Łodzi  

(ul. Limanowskiego 60). Następnie przejdą przed kościół starokatolicki mariawitów przy 

ul. Franciszkańskiej 28. Wszyscy proszeni są o zabranie ze sobą świec. 

2. Dnia 15 maja przypada 200. rocznica urodzin czcigodnej sługi bożej Wandy Malczewskiej.  

W związku z tym jubileuszem, w tym dniu o godz. 12.00 uroczystą Mszą św. pod 

przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia rozpocznie się diecezjalna pielgrzymka do grobu 

Czcigodnej Sługi Bożej w Parznie.  

3. Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet na 

Jasną Górę, która odbędzie się 22 maja. Chcemy modlitwą wesprzeć kobiety i dzieci 

przybyłe do Polski z Ukrainy. Podczas modlitwy towarzyszyć nam będą relikwie św. Rity. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00, na godz.14.00 zaplanowano Mszę św. z aktem 

zawierzenia kobiet Maryi, a na godz. 16.00 – modlitwę różańcową. 

do informacji Księży 

4. Ks. abp Grzegorz Ryś zaprasza wszystkich członków zespołów synodalnych (świeckich  

i duchownych), a także osoby indywidualne, dla których ważna jest przyszłość Kościoła, na 

spotkanie presynodalne, które odbędzie się 21 maja 2022 r. o godz. 10.00 w kościele 

Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. Podczas tego spotkania zostanie zaprezentowana 

wstępna synteza diecezjalna i podsumowana dotychczasowa praca zespołów synodalnych.  

Program spotkania: 

 10.00 – przywitanie uczestników – abp Grzegorz Ryś, 

 10.10 – przebieg prac synodalnych w archidiecezji łódzkiej – ks. Wiesław Kamiński, 

 10.30 – prezentacja projektu syntezy synodalnej – prof. Kaja Kaźmierska, 

 11.15 – przerwa na kawę, 

11.45 – praca w grupach nad projektem syntezy, 

12.45 – podsumowanie pracy w grupach, 

13.15 – Msza św. 

5. Z racji jubileuszu 200. rocznicy urodzin czcigodnej sługi bożej Wandy Malczewskiej,  

14 maja o godz. 19.30 w Parznie odbędzie się spotkanie kapłanów archidiecezji 

łódzkiej.  

W programie Nieszpory z homilią regensa penitencjarii apostolskiej ks. prał. Krzysztofa 

Nykla. Po Nieszporach organizatorzy zapraszają na wspólny posiłek. 
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