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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 18 września 2022 r. 

1. Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodzin na 

Jasną Górę, organizowaną pod hasłem „Rodzina wspólnotą pokoju”. Rozpoczęcie 

pielgrzymki w sobotę 24 września o godz. 15.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

Centralna Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich sprawowana będzie  

w niedzielę 25 września o godz. 11.00. Szczegółowy program na plakacie. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

2. Od września 2022 r. do lutego 2023 r. przypada 100. rocznica pobytu Heleny – św. Faustyny 

Kowalskiej przy ul. Krośnieńskiej 9 w Łodzi. Wspólnota Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach, a także w nawiedzaniu domu Świętej  

i obejrzenia okolicznościowej wystawy. Szczegóły na plakacie. 

do informacji Księży 

3. Wzorem lat ubiegłych, abp Grzegorz Ryś zaprasza Prezbiterium Kościoła Łódzkiego na 

rekolekcje, które odbędą się w katedrze w dniach od 26 do 28 września o godz. 20.00. 

4. W dniach od 25 do 29 września w naszej archidiecezji odbędzie się peregrynacja relikwii bł. 

Karola Acutisa, patrona Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Uroczyste przywitanie 

relikwii odbędzie się 25 września o godz. 19.00 podczas Mszy św. pod przewodnictwem 

bp. Ireneusza Pękalskiego w łódzkiej archikatedrze. Po mszy świętej zapraszamy na 

uwielbienie. 

5. Kapelan Strażaków zaprasza na VI. Pielgrzymkę Strażaków Archidiecezji Łódzkiej  

i Województwa Łódzkiego do Bazyliki Wniebowzięcia NMP i św. Maksymiliana  

w Zduńskiej Woli, która odbędzie się 30 września 2022 r. o godz. 17.00 pod 

przewodnictwem bp. Wiesława Meringa. 

6. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania 

niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i comunicantes). Załączone formularze 

ankiety należy wypełnić w dniu 9 października i przesłać je do 22 października do 

Wydziału Duszpasterstwa (w wersji papierowej lub elektronicznej). W tym roku 

dołączono dodatkowe pytania dotyczące wydawnictw parafialnych. 

7. W dniu 19 września br. w Wyższym Seminarium Duchownym (aula im. bpa Wincentego 

Tymienieckiego) odbędzie się Sympozjum Stowarzyszenia Homiletów Polskich. 

Tematem spotkania jest parafia jako miejsce przepowiadania Słowa Bożego. Koszt 

udziału, który obejmuje wyżywienie i przerwy kawowe wynosi 130 zł. Osoby 

zainteresowane udziałem w Sympozjum proszone są o zgłoszenie mailowe: 

pawgab@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 r. 
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