
Łódź, 20 czerwca 2022 r. 
KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA 

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

wd@archidiecezja.lodz.pl 
WD-461-27/2022 

 

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 26 czerwca 2022 r. 

1. Wydział Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie zapraszają 

narzeczonych na wakacyjny kurs przedmałżeński online. Kurs ten w formie Wieczorów 

dla Zakochanych odbywać się będzie dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki o godz. 

19.00, w dniach od 19 lipca do 11 sierpnia. Szczegóły i zapisy na stronie internetowej 

www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl (to będzie jedyny kurs przedmałżeński prowadzony w 

wakacje). 

2. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi informuje, że najbliższa rekrutacja będzie miała 

miejsce w dniu 6 lipca (środa) 2022 r. od godz. 9.00. Kolejna odbędzie się 14 września 

(środa). Kandydatów do Seminarium prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny: 42 66 

48 888. Szczegółowe informacje można uzyskać u swoich duszpasterzy lub na stronie 

internetowej: www.wsd.lodz.pl. 

do informacji Księży 

3. Sakrament bierzmowania w bazylice archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca 

podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów do sakramentu bierzmowania przygotowują 

parafie ich zamieszkania. 

Kandydaci przychodzą do zakrystii katedry w dniu bierzmowania wraz ze świadkiem  

o godz. 17.30 przynosząc ze sobą dokument otrzymany w parafii przygotowującej ich do 

bierzmowania, noszący tytuł „SAKRAMENT BIERZMOWANIA” (wzór druku poniżej). 

Jest to dokument potwierdzający przygotowanie, na odwrocie którego znajdują się podpisy 
księdza przygotowującego oraz spowiednika. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.  

Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy parafii katedralnej w Łodzi prowadzi 

kursy przygotowujące osoby dorosłe do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Szczegółowe 
informacje pod nr tel.: s. Iwona 510 119 347 i s. Ewa 885 555 020. 

 

Terminy bierzmowania w katedrze w 2022 r.: 

   8 lipca – bp Ireneusz Pękalski 

 12 sierpnia – bp Marek Marczak 

 9 września – abp Władysław Ziółek 

 14 października – bp Ireneusz Pękalski 

 listopad – brak 

 9 grudnia – bp Marek Marczak 
 

http://www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl/
http://www.wsd.lodz.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA 
ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

 
  Pieczątka parafii      

   przygotowującej do bierzmowania 

              

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

 

Imię i nazwisko                  MARIA KOWALSKA  

Imię z bierzmowania          KAROLINA 

Data i miejsce urodzenia    1998-01-01 Łódź 

Data i miejsce chrztu          1998-02-02   nr aktu chrztu   1998/15  

                                     św. Józefa - Łódź, ul. Farna 12 

Świadek bierzmowania       JAN KOWALSKI  

Miejsce i data bierzmowania: archikatedra łódzka, 09.12.2022r. 

Szafarz bierzmowania  …………………………………..………………    


