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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 23 października 2022 r. 

1. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na Noc Świętych w archikatedrze łódzkiej  

w poniedziałek 31 października o godz. 19.30. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

2. Zapraszamy wszystkich Ukraińców na spotkanie z bp. Aleksandrem Jazłowieckim, 

biskupem pomocniczy kijowsko-żytomierski, które odbędzie się 23 października w 

parafii św. Łukasza Ewangelisty w Łodzi podczas Mszy św. o godz. 13.00. 

do informacji Księży 

3. 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. 

4. Kolejne zaproszenie do udziału w rekolekcjach kapłańskich napłynęło z Ośrodka 

Edukacyjno-Charytatywnego EMAUS w Turnie k/Białobrzegów w diecezji radomskiej. 

Rekolekcje pod hasłem: …POWOŁANI DO KAPŁAŃSTWA Z WIARY… KSIĘŻA 

KATOLICCY W DRAMATYCZNYM MOMENCIE ZMIANY EPOKI rozpoczną się w 

niedzielę 6 listopada o godz. 20.00, a zakończą w środę 9 listopada br. o godz. 14.00 , 

a poprowadzi je ks. dr Jarosław Tomaszewski, kapłan diecezji płockiej, który przez 

długie lata był misjonarzem w Urugwaju i był tam odpowiedzialny też za formację 

alumnów. Zgłoszenia proszę kierować do: Recepcja - tel. +48 48 613 24 44; e-mail: 

biuro@emausturno.pl,  
Ks. Dyrektor - tel. +48 503 163 943. 

5. 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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