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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 

 

do przekazania wiernym w niedzielę 23 lutego 2020 r.  

1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który będziemy 

przeżywać pod hasłem: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach. Módlmy się w tym czasie 

za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały w wierze i trzeźwości. 

2. Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do udziału w Arenie Rodzin, która odbędzie się w piątek 28 lutego 

w Atlas Arenie o godz. 19.00. Przybyć można już godzinę wcześniej, razem z dziećmi, dla 

których będą zorganizowane zajęcia. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać przed wejściem 

do Atlas Areny. Ksiądz Arcybiskup pragnie, abyśmy na to wydarzenie zaprosili i zabrali ze 

sobą przyjaciół, znajomych, inne rodziny stając się w taki sposób współgospodarzami tego 

wydarzenia. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

3. Wydział Duszpasterstwa oraz grupa młodzieżowa ,,Młodzi Apostołowie” zapraszają na Chrześci-

jańskie Ostatki we wtorek 25 lutego o godz. 19.00 do parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi. 

O północy będzie możliwość uczestniczenia we Mszy św. z posypaniem głów popiołem.    

4. Duszpasterstwo Pracowników Nauki zaprasza na spotkanie 25 lutego o godz. 19.00 w parafii 

Św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi. Po Eucharystii wykład ks. dr. Waldemara Bartochy 

adiunkta UKSW w Warszawie: „Biskup i liturgia w eklezjologii papieży XXI wieku”. 

5. Duszpasterstwo Kobiet zaprasza do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych dla kobiet, 

które odbędą się w dniach 4-5 marca w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi 

(ul. Łąkowa 27). Rekolekcje O Bogu, który pięknie marzy o kobiecie poprowadzą s. Anna 

Maria Pudełko AP (apostolinka) i s. Judyta Pudełko PDDM (uczennica Boskiego Mistrza),  

a nauki rekolekcyjne będą wygłaszane podczas i po Mszy św. o godz. 19.00. 

do informacji Księży 

6. „Grzechy nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich ze strony członków duchowieństwa są 

wstrząsem dla wiary w Boga i pokładanej w Nim nadziei" zauważa papież Franciszek, 

wyznając, że modli się o „łaskę, by Kościół płakał i zadośćuczynił za swoich synów i córki, 

którzy zdradzili swoją misję, którzy dopuścili się nadużyć w stosunku do niewinnych osób”. 

Kościół w Polsce podejmuje to wezwanie Papieża Franciszka w sposób szczególny  

w pierwszy piątek Wielkiego Postu, który decyzją Episkopatu Polski obchodzony jest jako 

dzień pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich.  

Ks. Abp Grzegorz Ryś zobowiązuje do wykorzystania materiałów duszpasterskich „Modlitwa 

zranionego Kościoła”, które zostały przekazane wraz z prasą do wszystkich parafii. 

7. W czasie „Areny Młodych” oraz „Areny Rodzin” Kapłani oraz Szafarze proszeni są o aktywne 

włączenie się w posługę liturgiczną. W związku z tym prosimy, aby zabrać ze sobą: 

• 27 lutego, godz. 9.00, „Arena Młodych” – fioletową stułę (spowiedź: godz. 11.15-13.00), 

• 28 lutego, godz. 9.00, „Arena Młodych” – albę i fioletową stułę (spowiedź: godz. 11.00-

11.40,  Eucharystia ok. godz. 11.50), 

• 28 lutego, godz. 19.00, „Arena Rodzin” – komżę i fioletową stułę (spowiedź: godz. 20.20-

21.20 oraz Komunia św.); prosimy Księży, aby poinformowali Szafarzy o potrzebie 

zabrania ze sobą alb. 



8. Po raz siódmy z inicjatywy Ojca Świętego odbędzie się wielkopostna inicjatywa zatytułowana:  

„24 godziny dla Pana”, która „polega na całodobowej adoracji Najświętszego 

Sakramentu połączonej z możliwością spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 20-21 marca 

2020 r. w trzech miejscach Archidiecezji Łódzkiej: Bazylika Archikatedralna w Łodzi,  

kościół rektoralny p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim, kościół 

parafialny p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegóły 

podane zostaną w najbliższym czasie. 

9. Parafia św. Anny otwiera katolicki żłobek dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, prowadzony 

metodą Montessori. W związku z tym poszukuje osób na stanowisko opiekuna/wychowawcy. 

Od kandydatów wymagane jest wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy  

z dziećmi. 

10. Nasza Archidiecezja od kilku lat we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro-

Missio” (www.pro-missio.org) bierze udział w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. Środki finansowe otrzymane z odzysku surowców pochodzących z ich 

demontażu są przeznaczane na realizowanie projektów – głównie misyjnych. Rok temu 

wsparto misję na Białorusi prowadzoną przez ks. Pawła Kruczka, w tym roku przeznaczone 

będą między innymi na zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości 

Słoniowej przez polskie Orionistki. 

11. Nie za daleko, nie za blisko. Historia Rut i Noemi - rekolekcje O Bogu, który pięknie marzy  

o kobiecie. Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi (ul. Łąkowa 27). Program: 

5.03.2020   (CZWARTEK) 

godz. 18.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu (możliwość skorzystania z sakramentu 

pojednania – spowiedź) 

godz. 19.00  Msza św. z homilią 

 Konferencja rekolekcyjna 

 Spotkanie przy kawie 

6.03.2020   (PIĄTEK) 

godz. 18.30  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

godz. 19.00  Msza św. z homilią 

 Konferencja rekolekcyjna 

 Spotkanie przy kawie 

12. Doroczne skupienie dla zakrystianów odbędzie się w Ośrodku Rekolekcyjnym w Porszewicach 

w dniu 27 lutego 2020 r. Skupienie rozpocznie się o godz. 10.30, a zakończy około godz. 

14.00. Koszt 70 zł. W programie spotkanie z s. Moniką Budytą CHR (Jadwiżanka) ta temat 

dekoracji kwiatowych. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Ośrodka w Porszewicach: tel. 42 211 

85 00 lub mail: recepcja@uroczyskoporszewice.pl. 

13. Skupienie formacyjne dla organistów Archidiecezji Łódzkiej odbędzie się 27 lutego 2020 r. 

(czwartek) w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (ul. Zgierska 123), w dwóch 

grupach: I grupa – godz. 10.00–13.30; II grupa – godz. 17.00–20.30. Temat skupienia 

wyznacza hasło obecnego roku liturgicznego i duszpasterskiego: Wielka tajemnica wiary. 

Konferencje o tematyce eucharystycznej wygłosi o. Jacek Ciupiński, franciszkanin, 

wykładowca teologii moralnej w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. W części 

praktycznej organizatorzy zajmą się śpiewami o tematyce eucharystycznej. Po sesji 

przewidziany jest wspólny posiłek. Zgłoszenia należy kierować najpóźniej do 24 lutego na 

adres: smk@archidiecezja.lodz.pl – koniecznie z podaniem grupy (przedpołudniowa/ 

popołudniowa). Koszt skupienia wynosi 60 zł (pokrywają Księża Proboszczowie).  

  

 

 

 

Ks. Wiesław Kamiński 
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