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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 25 grudnia 2022 r. 

1. Zapraszamy wszystkie osoby regularnie modlące się za księży we wspólnotach Wieczernika  

i Margaretek na kolejne spotkanie w dniu 27 grudnia o godz. 18.00. Tym razem spotkanie 

to odbędzie się w domu św. Siostry Faustyny przy ul. Krośnieńskiej 9. 

2. Orszak Trzech Króli znów przejdzie ulicą Piotrkowską. W Uroczystość Objawienia 

Pańskiego o godz. 11.00 abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki będzie sprawował 

Eucharystię w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi. Po Mszy św. z Placu Wolności 

wyruszy ulicą Piotrkowską kolorowy korowód kolędników. Na zakończenie będzie czekał 

na nas finałowy koncert kolęd „Małej Armii Janosika” - 130. osobowej, największej 

kapeli góralskiej  

w Polsce. Orszak związany jest z akcją charytatywną „Dar dla Nowonarodzonego”, jest to 

zbiórka funduszy dla dzieci z zespołem Downa z Łodzi i okolic oraz dotkniętych ubóstwem 

dzieci z Libanu. Dary można przekazywać już teraz za pomocą strony www.orszakwlodzi.pl 

(szczegóły na plakatach). 6 stycznia Trzej Królowie przekażą zebrane dary potrzebującym 

dzieciom. 

do informacji Księży 

3. Abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki zaprasza wszystkich Prezbiterów i Diakonów do swojego 

domu w czwartek 22 grudnia na godz. 10.00 na spotkanie bożonarodzeniowe połączone  

z przełamaniem się opłatkiem. 

4. Orszak Trzech Króli, jako ważne wydarzenie ewangelizacyjne, na trwale wpisał się  

w tradycję Łódzkiego Kościoła. Bardzo prosimy Księży Proboszczów o pomoc  

w promocji tego wydarzenia poprzez: 
 udostępnienie w mediach społecznościowych Parafii informacji o Orszaku: 

www.facebook.com/OrszakTrzechKroliLodz  

oraz wydarzenie na FB: https://fb.me/e/62VGhu9oz, 

 wyeksponowanie plakatów i udostępnienie ulotek, 

 zainteresowanych Księży prosimy o wyeksponowanie banerów, które są dostępne wraz  

z prasą w Kurii. 

Zaproszenie na Orszak dla ministrantów: Kandydatów i młodszych ministrantów (pod 

opieką rodziców lub księdza opiekuna) zapraszamy do udziału w Orszaku  

w roli pastuszków. Księży opiekunów prosimy o zgłoszenie za pomocą formularza: 

https://forms.gle/BzXYKUodD8xBTo3N8. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę i radosne 

rodzinne świętowanie. 

5. W związku z kwestionariuszem sprawozdawczym, który co roku przekazuje się do Stolicy 

Apostolskiej, Kuria Metropolitalna Łódzka prosi o wypełnienie dołączonego formularza za 

rok 2022 i przesłanie go do Wydziału Finansowego Kurii do 15 stycznia 2023 r. 

 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA 

ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

http://www.orszakwlodzi.pl/
http://www.facebook.com/OrszakTrzechKroliLodz
https://fb.me/e/62VGhu9oz
https://forms.gle/BzXYKUodD8xBTo3N8

