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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 22 maja 2022 r. 

1. W sobotę 28 maja o godz. 10.00 w bazylice archikatedralnej ks. abp Grzegorz Ryś udzieli 

święceń diakonatu klerykowi łódzkiego seminarium, który przygotowuje się do święceń 

kapłańskich oraz, po raz pierwszy w naszej archidiecezji, 16 mężczyznom, którzy przez 

ostanie trzy i pół roku przygotowywali się do pełnienia zadań diakona stałego. 

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.  

Program spotkania: 

15.00 – zawiązanie wspólnoty – ul. 1-go Maja 7, 

15.15 – Marsz Młodych – Koronka do Bożego Miłosierdzia, 

16.15 – Msza św. w ogrodzie parafialnym pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia, 

17.30 – poczęstunek, 

18.30 – koncert i uwielbienie, 

19.30 – zakończenie. 

do przekazania w parafiach łódzkich 

3. Ruch Światło-Życie zaprasza na pieszą pielgrzymkę w intencji osób pragnących wyzwolenia 

od lęku i wszelkich form uzależnień. Pielgrzymka wyruszy z katedry w niedzielę 29 maja 

o godz. 9.00 a zakończy się w łódzkich Łagiewnikach Mszą św. celebrowaną o godz. 12.30. 

do informacji Księży 

4. Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Ołtarza zaprasza księży opiekunów i ministrantów na  

IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Ministrantów i Lektorów, która odbędzie się 11 czerwca  

w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa w diecezji warszawsko-

praskiej.  Koszt 50 zł od osoby. W programie pielgrzymki Msza św., zwiedzanie 

sanktuarium, obiad, a także strefa zabawy.  Zgłoszenia do 5 czerwca 2022 r. telefonicznie 

508 816 084 lub na e-mail: slo.archidiecezja.lodz@gmail.com. 

5. Za nami tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Wiemy, że oprócz takich dni mamy 

jeszcze wielkie wsparcie od różnych grup duszpasterskich. Jedną z nich jest „Wieczernik 

modlitwy za kapłanów”. Zwracamy się do Przewielebnego Księdza Proboszcza  

z zapytaniem, czy w Parafii Księdza jest grupa Wieczernika, która podejmuje się modlitwy 

za nas kapłanów. Jeżeli tak, to czy z ich inicjatywy jest sprawowana Msza św. w intencji 

kapłanów i jak często, czy gromadzą się na adoracji Najświętszego Sakramentu, czy mają 

spotkania formacyjne i kto je prowadzi. Odpowiedzi prosimy kierować do ks. Jarosława 

Kalińskiego (tel 661 862 423 lub jk@archidiecezja.lodz.pl) albo do jednego z moderatorów 

Wieczernika: Agnieszka Zamojska (532 063 280; azamojska@o2.pl), Arkadiusz 

Szczepaniak (691 344 364; aszmodlitwa@gmail.com), Jadwiga Szaszkiewicz (794 

139 003). 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 
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