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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 9 października 2022 r. 

1. Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi informuje, że trwają zapisy na nową edycję 

zajęć w roku 2022/2023. Tematyka wykładów będzie dotyczyć biblijnej historii 

zbawienia. Celem Szkoły jest poznawanie Pisma Świętego, aby żyć na co dzień Słowem 

Bożym. Szczegóły na stronie www.ekumenicznaszkolabiblijna.pl 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

2. Każdego roku 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.  

Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. o godz. 10.00 sprawowaną przez abp. Grzegorza 

Rysia w bazylice archikatedralnej w intencji osób chorujących psychicznie, ich rodzin, 

opiekunów i wszystkich zatroskanych o ich stan zdrowia. 

3. Duszpasterstwo Rodzin zaprasza rodziców, którzy doświadczyli dramatu śmierci 

nieurodzonego dziecka do Sanktuarium Życia w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201) na 

wspólną modlitwę w Dniu Dziecka Utraconego – 15 października o godz. 15.00.  

W programie: koronka, Msza św., adoracja i zawierzenie dzieci Bożemu Miłosierdziu. 

Będzie również możliwość wpisania imienia dziecka do Księgi Dziecka Utraconego. 

4. W dniu 15 października br. przypada 53. rocznica śmierci sługi bożego o. Anzelma Gądka, 

kapłana, kandydata na ołtarze z naszej archidiecezji. W tym dniu, w kościele Ojców 

Karmelitów Bosych w Łodzi (ul. Liściasta), o godz. 18.00, zostanie odprawiona Msza 

św. dziękczynna za powołanie i świętość życia Sługi Bożego oraz o łaskę jego 

beatyfikacji. 

5. Łódzkie Duszpasterstwa Akademickie zapraszają wszystkich studentów na „Rekolekcje na 

Dobry Początek”. Rozpoczną się one 16 października Mszą św. o godz. 19.00  

w łódzkiej katedrze i potrwają do 20 października. Codziennie będziemy celebrowali 

Mszę św. o godz. 19.00: poniedziałek – DA Kamienica, wtorek – DA Węzeł, środa – DA 

Jezuici i czwartek – DA Piątka. 

6. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza wszystkich pracowników Ochrony Zdrowia, 

pracujących oraz emerytowanych, na Mszę św. celebrowaną w dniu ich patrona – św. 

Łukasza, 18 października o godz. 18.00 w parafii pw. św. s. Faustyny (Plac Niepodległości 

1). 

do informacji Księży 

7. Zbiórka ofiar do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, z racji 22. Dnia 

Papieskiego, zostanie przeprowadzona 16 października 2022 r. 

8. Niedawno zakończyliśmy obchody 100. rocznicy powstania diecezji łódzkiej. Od początku 

swojego istnienia wszystkie ważne duchowe wydarzenia przeżywane były w katedrze 

jako matce wszystkich kościołów diecezji, dziś archidiecezji. Zbliża się dzień 100. 

rocznicy konsekracji tej wyjątkowej świątyni. Zapraszamy Księży, Diakonów, Siostry  

i Braci Zakonnych oraz wszystkich wiernych do bazyliki archidiecezjalnej na 

uroczystość rocznicy konsekracji, która odbędzie się 15 października o godz. 12.00. 

http://www.ekumenicznaszkolabiblijna.pl/


Kapłanów zapraszamy do koncelebry, a członków kapituł: archikatedralnej, łaskiej i 

wolborskiej prosimy, jeżeli nie będą koncelebrowali, o założenie stroju chórowego. 

9. W załączniku elektronicznym przesyłamy skan pisma dotyczącego porozumienia cenowego 

Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług 

Dystrybucji. Zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą i do kontaktu z Asystentką 

Koordynatora ds. Remontów i Inwestycji: p. Pauliną Sobczak (tel. 42 66 48 784, 

remonty@archidiecezja.lodz.pl). 

10. Informujemy, że od 3 października parking wzdłuż ul. Ks. I. Skorupki (przed budynkiem 

Kurii, zarówno pod nr 1 jak i 3), decyzją Zarządu Dróg i Transportu miasta Łodzi, jest 
płatny. Zapraszamy na parking seminaryjny. 

11. Duszpasterstwo Ministrantów zaprasza na kurs lektorski, który w tym roku będzie odbywał 

się w formie stacjonarnej (tak jak to było dawniej) w drugą i czwartą sobotę miesiąca 

w czytelni w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Pierwszy zjazd 22 

października br. o godz. 10.00. Kandydatami na lektorów mogą być ministranci od 

klasy VIII Szkoły Podstawowej. Jeśli Ksiądz Proboszcz rozezna, kandydat może być 

młodszy, czyli od klasy VII Szkoły Podstawowej. Kandydaci powinni posiadać pisemną, 

pozytywną opinię Księdza Proboszcza. Wszystkich kandydatów obowiązuje także udział 

w wyjeździe formacyjnym w dniach 10 lutego (piątek) od godz. 18.00 do 12 lutego 2023 

r. (niedziela) do godz. 13.00, podczas którego będzie odbywać się przygotowanie 

duchowe oraz zajęcia z fonetyki (termin może ulec zmianie). Ustanowienie nowych 

lektorów planowane jest  

11 marca 2023 r. w archikatedrze łódzkiej.  

Całkowity koszt kursu to 30 zł oraz ok. 150 zł jako koszt wyjazdu. Na kurs można się 

zgłosić mailowo: slo.archidiecezja.lodz@gmail.com lub telefonicznie 508-816-084. 

12. 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. 

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

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

się w parafii zamieszkania. 

Kandydaci przychodzą do zakrystii katedry w dniu bierzmowania wraz ze świadkiem  

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

bierzmowania, noszący tytuł „SAKRAMENT BIERZMOWANIA”. Jest to dokument 

potwierdzający przygotowanie, na odwrocie którego znajdują się podpisy księdza 

przygotowującego oraz spowiednika. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.  

W Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym przy parafii katedralnej w Łodzi 

prowadzone są 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.: 

 14 października – bp Ireneusz Pękalski 

 listopad – brak 

 9 grudnia – bp Marek Marczak 

 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 

mailto:remonty@archidiecezja.lodz.pl
mailto:slo.archidiecezja.lodz@gmail.com


PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA 
ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 


