
Łódź, 23 stycznia 2023 r. 
KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA 

Wydział Duszpasterstwa 

90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3 

wd@archidiecezja.lodz.pl 
WD-461-4/2023 

 

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ  

do przekazania wiernym w niedzielę 29 stycznia 2023 r. 

1. Obchody Dnia Życia Konsekrowanego odbędą się w czwartek 2 lutego 2023 r. w święto 

Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu o godz. 12.00 w bazylice archikatedralnej Mszy św. 

będzie przewodniczył arcybiskupp – Grzegorz Ryś. Do wspólnej modlitwy zapraszamy 

kapłanów, alumnów seminariów duchownych, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych 

świeckich. 

2. 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. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

3. Duszpasterstwo Ochrony Zdrowia zaprasza wszystkie osoby chore, a w szczególności kobiety po 

mastektomii, na Mszę św. sprawowaną 5 lutego o godz. 18.00 w dniu św. Agaty, patronki 

osób chorych na piersi, w parafii pw. św. Faustyny (pl. Niepodległości 1). Mszę św. 

poprzedzi modlitwa różańcowa o godz. 17.15. 

do informacji Księży 

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

(jaspinski@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. 

5. 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  
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