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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 15 maja 2022 r. 

1. W związku z zakończeniem etapu konsultacji synodalnych w archidiecezji łódzkiej ks. abp 

Grzegorz Ryś gorąco zaprasza wszystkich członków zespołów synodalnych (świeckich 

i duchownych), a także wszystkich, 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 wspólnie podejmiemy próbę 

podsumowania dotychczasowej pracy zespołów synodalnych oraz podamy pod dyskusję 

pierwszą (wstępną) wersję syntezy diecezjalnej, która zamieszczona jest na stronie 

internetowej AŁ. Prosimy o zapoznanie się z syntezą przed spotkaniem. 

Program spotkania: 

10.00 – przywitanie uczestników – abp Grzegorz Ryś, 

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

10.30 – charakterystyka syntez nadesłanych przez zespoły synodalne jako podstawy syntezy 

diecezjalnej – 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. 

2. W lutym 1922 roku w kościele pw. Św. Rafała Archanioła w Aleksandrowie Łódzkim przyjęła 

sakrament bierzmowania Helena Kowalska – przyszła św. Faustyna. Z tej racji w sobotę 

28 maja zapraszamy młodzież do Aleksandrowa Łódzkiego na 100. obchody tego 

wydarzenia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00 na ul. 1-maja, przy domu św. Faustyny, 

a następnie przejdziemy do świątyni, w której przyjęła sakrament bierzmowania. W 

programie przewidziane są: Msza św., poczęstunek oraz koncert ewangelizacyjny. 

Uroczystości będzie przewodniczył ks. abp Grzegorz Ryś. 

3. Salezjanie zapraszają młodzież klas ósmych, chłopców i dziewczęta, do podjęcia nauki 

w Technikum Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi przy ul. Wodnej  

w zawodach: technik mechatronik oraz technik informatyk. Nauka jest nieodpłatna. Dla 

uczniów spoza Łodzi możliwe jest zakwaterowanie w Bursie Salezjańskiej. Nabór odbywa 

się poza internetowym systemem rekrutacji. Najbliższe dni otwarte odbędą się w niedzielę  

29 maja oraz 12 czerwca o godz. 10.00. Szczegółowe informacje na plakatach, a także na 

stronie internetowej: szkolyrzemiosl.edu.pl. 

 

 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA 
ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

http://szkolyrzemiosl.edu.pl/

