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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 6 listopada 2022 r. 

1. VI Światowy Dzień Ubogich obchodzić będziemy w niedzielę 13 listopada. Włączyć się 

możemy w to dzieło wypełniając artykułami spożywczymi i chemicznymi „Tytki 

charytatywne”, które zostały dostarczone do wszystkich parafii naszej archidiecezji. 

Zebrane w ramach akcji artykuły pozostaną do dyspozycji parafii z przeznaczeniem dla 

ubogich. 

2. Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych zaprasza w każdą drugą niedzielę miesiąca na 

spotkania, które odbywają się w par. św. ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104).  

W niedzielę 13 listopada rozpoczęcie Mszą św. o godz. 15.00 w górnym kościele. 

3. Łódzkie zaduszki za Żołnierzy Wyklętych odbędą się w par. św. Urszuli Ledóchowskiej w 

Łodzi przy ul. Obywatelskiej 60 w niedzielę 13 listopada o godz. 17.30. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

4. Msza św. w intencji zmarłych biskupów łódzkich oraz zmarłych członków Kapituły 

Katedralnej sprawowana będzie 9 listopada o godz. 12.00. w bazylice archikatedralnej.  

5. W Święto Niepodległości (11 listopada) o godz. 10.00 w archikatedrze łódzkiej  

odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia w 

intencji Ojczyzny. 

6. W ramach obchodów VI Światowego Dnia Ubogich abp Grzegorz Ryś celebrował będzie 

Mszę św. w archikatedrze łódzkiej 13 listopada o godz. 12.30. 

do informacji Księży 

7. Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Łódzkiej zaprasza kandydatów, ministrantów, 

lektorów i ceremoniarzy wraz z księżmi opiekunami na Dzień Jedności Służby 

Liturgicznej Ołtarza, który odbędzie się 19 listopada 2022 r. w łódzkiej archikatedrze. 

Gościem specjalnym będzie ks. Jakub Bartczak, który na zakończenie wystąpi dla 
wszystkich z koncertem chrześcijańskiego rapu pt. „Królów Król”.  

Program: godz. 9.30 – zawiązanie wspólnoty, 

  godz. 10.00 – Msza św., 

  godz. 11.00 – program w Wyższym Seminarium Duchownym, 

 godz. 13.00 – koncert ks. Jakuba Bartczaka w auli WSD, 
 godz. 14.00 – zakończenie. 

Podczas Mszy św. chcemy przeżyć w naszej wspólnocie także jubileusze ministrantów, 

aby pokazać, że służba ministrantów może trwać wiele lat. Prosimy księży opiekunów  

o zgłoszenie „jubilatów”, którzy będą obecni na Dniu Jedności. Podczas Mszy św. otrzymają 

oni pamiątkowy dyplom i upominek. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada w trzech 

kategoriach stażu służby: 10 lat i więcej, 25 lat i więcej, 50 lat i więcej. Powinny one  

zawierać następujące dane: imię i nazwisko, staż służby i parafia. Kontakt: 508 816 084 lub 

slo.archidiecezja.lodz@gmail.com. 

mailto:slo.archidiecezja.lodz@gmail.com


8. Ośrodek Rekolekcyjny w Porszewicach zaprasza na VI edycję warsztatów muzycznych  

w dniach 18-20 listopada 2022 r. Warsztaty poprowadzą: Jakub Tomalak – założyciel i lider 

zespołu Abba Pater; Katarzyna Młynarska – założycielka oraz wykładowca Wrocławskiego 

Liturgicznego Studium Wokalnego, trener emisji głosu; Marta Ławska-Zawadzka – jedna  

z wokalistek zespołu TGD. Wyjątkowością tej edycji jest możliwość zapisania się na 

warsztaty indywidualne z Martą Ławską-Zawadzką. Zapisy trwają do 10 listopada i 

można ich dokonać poprzez link: https://forms.gle/dp3fupKCwVga14gB9 

9. Abp Grzegorz Ryś zaprasza Księży do udziału w jesiennej sesji duszpasterskiej Słowo Boże  
w życiu i przepowiadaniu, która odbędzie się w dniach 28-29-30 listopada 2022 r. 

PROGRAM: 

Dzień pierwszy (28 lub 30 listopada) – Słowo Boże w życiu księdza. 

Dzień drugi (29 listopada) – Słowo Boże w przepowiadaniu. 

10. Zgodnie z postanowieniem abp. Grzegorza Rysia informujemy, że CARITAS Archidiecezji 

Łódzkiej przygotowała obrazki kolędowe, które do 15 grudnia zostaną przekazane 

parafiom wraz z prasą katolicką. 
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