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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 16 października 2022 r. 

1. 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. 

2. Duszpasterstwo pracowników nauki zaprasza nauczycieli akademickich na spotkanie 

formacyjne, które odbędzie się we wtorek 25 października o godz. 19.00 w parafii św. 

Alberta Chmielowskiego. Po Mszy św. konferencja pt. „Wartość codziennej, osobistej 

modlitwy w nauczaniu papieży Benedykta XVI i Franciszka”, którą wygłosi  

ks. dr Przemysław Góra – archidiecezjalny duszpasterz pracowników nauki. 

do informacji Księży 

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

Papieskiego, zostanie przeprowadzona 16 października 2022 r. 

4. 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). 

5. Badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i comunicantes) przeprowadzone  

9 października należy przesłać do Wydziału Duszpasterstwa (w wersji papierowej lub 

elektronicznej) do 22 października 2022 r. 

6. Archidiecezjalny Ośrodek Rekolekcyjny w Porszewicach zaprasza na rekolekcje kapłańskie: 

• 24-27 października 2022 r. – KURS JAN – Bp Artur Ważny z zespołem kapłanów z SESA 

Polska. 

Celem rekolekcji jest na nowo odkryć siebie jako umiłowanego ucznia Jezusa, który ciągle 

podlega formacji oraz który czyni nowych uczniów Pana. To piękny czas formacji 

duchowości w bliskiej relacji z Mistrzem. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego 

ucznia Jezusa, którego kształtuje sam Jezus w Eucharystii. Prosimy zabrać ze sobą Pismo 

Święte. 

• 14-17 listopada 2022 r. – SERCE PASTERZA – o. Paweł Drobot CSsR. 

Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 17.00, a kończą w czwartek o godz. 

14.00. Prosimy zabrać ze sobą alby.  

Zapisy przez formularz: https://forms.gle/CgXvMrwkG18rhE7z8 

lub na adres email: recepcja@uroczyskoporszewice.pl 

lub telefonicznie 42 211 85 00 w dni powszednie w godz. 8.00-20.00. 
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