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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 27 listopada 2022 r. 

1. Dominikanie z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego zapraszają młode małżeństwa  

na rekolekcje adwentowe „Dwie miłości – wiara w małżeństwie”. Odbędą się one  

w przyszły weekend (2-4 grudnia) i poprowadzi je o. Mirosław Pilśniak OP. Więcej 

informacji na stronie internetowej: www.swkrzyz.dominikanie.pl 

2. Duszpasterstwo Akademickie „Piątka” zaprasza na adwentowe rekolekcje akademickie, 

które rozpoczną się w II Niedziele Adwentu (4 grudnia) Mszą św. o godz. 19.00 w 

łódzkiej katedrze i potrwają do środy. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Piotr Dernowski, 

duszpasterz akademicki z Olsztyna. 

3. Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej zaprasza wszystkie kobiety, a szczególnie: 

studentki, młode mamy oraz kobiety na początku swojej pracy zawodowej do udziału  

w spotkaniu modlitewnym, które odbędzie się 8 grudnia (czwartek) w kościele pw. 

Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi (ul. Sienkiewicza 38). Po Mszy św. o godz. 

18.00, konferencję i modlitwę w intencji kobiet poprowadzi o. Maciej BISKUP OP – 

przeor klasztoru dominikanów w Łodzi. 

do informacji Księży 

4. 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 w auli WSD w 

godz. 10.00-15.15. 

PROGRAM: 

28 listopada (lub 30 listopada – dla tych, którzy nie mogą być w poniedziałek):  

Ks. Dr Krzysztof WONS, Od słuchania do głoszenia – 3 kolejne konferencje, 

połączone też z warsztatami [Ks. Wons jest w polskim Kościele niewątpliwie 

największym autorytetem w dziedzinie Lectio Divina; twórcą działającego już 

25 lat Centrum Formacji Duchowej]; 

29 listopada - 3 kolejne konferencje (każda z następującą dyskusją): 

a) O. Dr Tomasz ZAMORSKI OP (z łódzkiego Dominikańskiego Ośrodka 

Kaznodziejskiego, świetny kaznodzieja i wykładowca homiletyki), Niechciany 

charyzmat - O przepowiadaniu Słowa Bożego dzisiaj; 

b) Ks. Dr Grzegorz Strzelczyk (z Archidiecezji Katowickiej, wybitny teolog, ale 

również proboszcz dużej parafii w Tychach; odpowiedzialny w swojej diecezji 

za formację stałych diakonów), Do czego teologia jednak może być potrzebna? 

c) Prof. Dr hab. Aneta Załazińska (z Uniwersytetu Jagiellońskiego; m.in. członkini 

Zespołu ds. Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego, zajmująca się od 

lat retoryką, przede wszystkim zaś językiem i gestem w przekazie religijnym), 

Jak mówi człowiek do człowieka - Pomosty i bariery komunikacyjne. 

5. 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. 

http://www.swkrzyz.dominikanie.pl/
http://m.in/


6. Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Ołtarza zaprasza kandydatów, ministrantów, lektorów  

i ceremoniarzy na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się 10 grudnia 2022 r.  

w godz. 10.00-14.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. W programie: 

modlitwa i konferencja, Lectio Divina (dla starszych), Boża olimpiada (dla młodszych), 

Eucharystia i wspólny posiłek. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do czwartku 8 grudnia 

pod nr. tel.: 508 816 084 lub adresem email: slo.archidiecezja.lodz@gmail.com.  

7. Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki ogłasza nabór kandydatów i kandydatek na 

nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Prośba Księdza Proboszcza o przyjęcie 

kandydata lub kandydatki powinna być złożona do 15 stycznia 2023 roku w Kurii 

Metropolitalnej Łódzkiej (ul. Ks. I. Skorupki 1) i zawierać informacje, o których mowa w 

znowelizowanej „Instrukcji w sprawie ustanowienia i formacji nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii świętej”. Osoby zgłoszone wezmą udział w zjazdach formacyjnych, które odbędą 

się w Wyższym Seminarium Duchownym (aula bp. Wincentego Tymienieckiego)  

w następujące soboty: 11 lutego, 25 lutego, 4 marca, 18 marca, 25 marca i 15 kwietnia 

2023 roku w godz. 9.00-13.00. 

8. Przypominamy o dniu skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, które będzie 

miało miejsce 3 grudnia 2022 r. w Porszewicach. Program skupienia: 

9.00 – przyjazd, 

9.15 – wprowadzenie do modlitwy i modlitwa indywidualna, 

10.00 – Nabożeństwo Pokutne, wystawienie Najświętszego Sakramentu, spowiedź i 

modlitwa indywidualna, 

12.00 – zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu, 

12.15 – Msza św., 

13.00 – obiad, 

13.45 – konferencja i wymiana myśli, 

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego; rozjazd. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z numerem 8 Instrukcji, koszty związane z 

uczestnictwem w formacji ponosi parafia własna nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. 

Opłata za wyżywienie wynosi 50 zł. Zgłoszenie udziału należy kierować do 30 listopada na 

adres ośrodka w Porszewicach: recepcja@uroczyskoporszewice.pl lub na tel. 42 211 85 00 

(godz. 8.00-19.00). 
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