
Łódź, 23 maja 2022 r. 
KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA 

Wydział Duszpasterstwa 
90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3 

wd@archidiecezja.lodz.pl 
WD-461-22/2022 

 

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 29 maja 2022 r. 

1. W sobotę 4 czerwca o godz. 10.00 w bazylice archikatedralnej ks. abp Grzegorz Ryś udzieli 

święceń prezbiteratu dziewięciu diakonom z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi 

oraz jednemu diakonowi z Seminarium Redemptoris Mater. Serdecznie zapraszamy do 

udziału w święceniach, a Księży zachęcamy do włączenia się w koncelebrę. 

2. Msza św. inaugurująca Święto Eucharystii (upamiętniające wizytę św. Jana Pawła II w Łodzi), 

podczas której parafie otrzymają orędzie papieża Franciszka dla archidiecezji łódzkiej, 

będzie sprawowana 10 czerwca o godz. 19.00 w bazylice archikatedralnej. Na tę Mszę 
św. zaproszeni są delegaci ze wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej. 

3. Instytut Teologiczny w Łodzi ogłasza rekrutację na studia niestacjonarne:  

 6-letnie magisterskie z teologii o specjalności katechetycznej;  

 studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć przygotowania do 

nauczania religii w szkole (4 semestry); 

 oraz studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy chcieliby zdobyć uprawnienia do 
nauczania etyki w szkołach jako kolejnego przedmiotu (nauka trwa 3 semestry).  

Informacje o rekrutacji i studiach: www.archidiecezja.lodz.pl/akw-it. 

4. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku przyjmuje zapisy 

na rok szkolny 2022/2023. Do szkoły, której przedmiotem głównym są organy lub 

fortepian przyjmowani są uczniowie po ukończonej szkole podstawowej i z 

przygotowaniem muzycznym. Nabór odbywa się poza internetowym systemem rekrutacji. 
Szczegółowe informacje: www.lutomiersksalezjanie.pl  

5. Duszpasterstwo Rodzin i Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie zapraszają małżonków 

pragnących polepszyć swoje relacje i dialog między sobą na Weekend Małżeński  

w Porszewicach pod Łodzią w dniach od 10 do 12 czerwca. Koszt 600 zł od pary. 

Szczegóły i zapisy na stronie: www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl 

do przekazania w parafiach łódzkich 

6. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny rozpoczyna spotkania przygotowujące dorosłych 

do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Pierwsze spotkanie  

30 maja o godz. 19.00 przy ul. Ks. I. Skorupki 7 (Łódź). Więcej informacji na stronie: 

www.katechumenat-lodz.blogspot.com 

do informacji Księży 

7. Na Mszę św. inaugurująca Święto Eucharystii zaproszeni są delegaci (minimum 2 osoby) ze 

wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej, którzy osobiście odbiorą orędzie Ojca Świętego. 

Zobowiązani do obecności na tej Mszy św. są Księża Dziekani lub Wicedziekani. 

Przypominamy, że symbolem jedności modlitewnej naszej archidiecezji jest oliwna lampka 

zapalona przy Najświętszym Sakramencie, którą parafie otrzymały dwa lata temu.  

W najbliższym czasie prześlemy książkę zawierającą materiały przygotowane przez 

Seminarium Redemptoris Mater oraz Wydział Duszpasterstwa do wykorzystania podczas 
tego wydarzenia. 

http://www.archidiecezja.lodz.pl/akw-it
http://www.lutomiersksalezjanie.pl/
http://www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl/
http://www.katechumenat-lodz.blogspot.com/


8. 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. 
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