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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 4 grudnia 2022 r. 

1. 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. 

2. Rekolekcje adwentowe dla Łodzi prowadzone przez abp. Grzegorza Rysia odbędą się  

w archikatedrze od 18 grudnia: niedziela – Msza św. z homilią, godz. 19.00, poniedziałek  

i wtorek – Msza św. z homilią i konferencją, godz. 18.00.  

do informacji Księży 

3. Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach zaprasza na rekolekcje 

kapłańskie „Pasterz uważny” z o. Maciejem Biskupem OP w dniach 6-9 lutego 2023 r. Zapisy: 

https://forms.gle/62EPDVuM2zXqi99P9 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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. 
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