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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 22 stycznia 2023 r. 

1. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej  

(od 15 roku życia) w terminie 3-5 lutego 2023 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do  

1 lutego drogą mailową (lodz.wsd@gmail.com) lub telefonicznie (42 664 88 88). 

Początek rekolekcji w piątek o godz. 16.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny. 

2. Hospicjum domowe Caritas Archidiecezji Łódzkiej informuje, że 24 stycznia 2023 roku 

rozpocznie się kolejny kurs podstaw opieki nad chorymi dla osób, które chciałyby 

wolontaryjnie pomagać w hospicjum. Zapraszamy chętnych, którzy mają ukończone  

18 lat. Zapisy w biurze hospicjum domowego Caritas w Łodzi ul. Zgierska 121, pod 

numerami telefonów: 42 636 24 08 lub 607 617 090. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

3. Duszpasterstwo Pracowników Nauki zaprasza nauczycieli akademickich na spotkanie 

formacyjne, które odbędzie się w środę 25 stycznia o godz. 19.00 w parafii pw. św. 

Alberta Chmielowskiego w Łodzi. Po Mszy św., konferencja pt. „Współpracownik 

Prawdy” - dziedzictwo Papieża Benedykta XVI.  

4. Zapraszamy na świąteczne spotkanie Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę, które 

odbędzie się 29 stycznia 2023 r. w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. 

Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 18.00 sprawowaną w intencji dzieła pielgrzymki 

łódzkiej oraz wszystkich, którzy to dzieło tworzą.  

do informacji Księży 

5. Wydział Duszpasterstwa Rodzin prosi czcigodnych księży o przesyłanie na adres mailowy 

(jaśpiński@csr.org.pl) informacji o terminach i miejscach prowadzenia nauk 

przedmałżeńskich. Chcemy stworzyć aktualną bazę nauk przedmałżeńskich na stronie: 

https://www.duszpasterstworodzinlodz.pl/. Jednocześnie przypominamy, że w diecezji 

łódzkiej obowiązują nowe druki świadectw ukończenia nauk przedmałżeńskich. Prosimy  

o wydawanie tych zaświadczeń (do nabycia w WDR ul. Ks. Skorupki 3, po wcześniejszym 

umówieniu – tel. 605 191 331), ponieważ zdarzają się sytuacje dostarczania przez 

narzeczonych fałszywych zaświadczeń. 

6. Duszpasterstwo Ministrantów zaprasza starszych ministrantów, lektorów i ceremoniarzy na 

„Rekolekcje dla lektorów i ceremoniarzy”, które rozpoczną się w piątek 27 stycznia o 

godz. 18.00, a zakończą w niedzielę 29 stycznia o godz. 13.00.  Rekolekcje odbędą się w 

Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, gdzie każdy uczestnik będzie miał 

zapewniony nocleg  

i wyżywienie. W programie rekolekcji: modlitwa, warsztaty z liturgiki, warsztaty z muzyki 

kościelnej, a także zajęcia sportowe i integracyjne. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny. 

Bliższe informacje i zapisy przez mail: slo.archidiecezja.lodz@gmail.com oraz pod 

numerem telefonu: 508 816 084. 
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7. Od 20 lat w Łodzi istnieje Parafia Kościoła Greckokatolickiego pw. Ofiarowania Pańskiego. 

Kościół greckokatolicki należy do Kościoła katolickiego i jednocześnie zachowuje 

bizantyjską tradycję liturgiczną. Nabożeństwa odprawiane są w kaplicach udostępnianych 

przez rzymskokatolickie parafie. Dotychczasowe miejsca modlitwy często są zajęte, dlatego 

niemożliwe jest sprawowanie posługi duszpasterskiej w pełnym zakresie. 

W 2023 roku wierni Kościoła greckokatolickiego mają nadzieję nabyć własną świątynię. 

Jest to budynek dawnej kaplicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ulokowany w Łodzi 

przy ul. Sierakowskiego 3. Jego wartość wynosi ok. 4 mln zł.  Aby zakup był możliwy, w 

ciągu najbliższych trzech miesięcy powinniśmy zebrać część wartości budynku.  

Zachęcamy do wsparcia wspólnoty Kościoła greckokatolickiego w Łodzi: 

https://zrzutka.pl/wcg8aw  

Santander Bank Polska S.A. 

Parafia Greckokatolicka pw. Ofiarowania Pańskiego w Łodzi 

PLN 08 1090 2590 0000 0001 5263 3815  

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA 

ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

https://zrzutka.pl/wcg8aw

