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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 

 
do przekazania wiernym w niedzielę 22 marca 2020 r.  

1. Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego: 

W obliczu zagrożenia epidemią, zachęcam wszystkich do ufnej modlitwy o jej 
opanowanie i oddalenie. Proszę o szczególną modlitwę za wszystkich chorych, ich 
najbliższych oraz za służbę zdrowia. Zalecam odśpiewanie w tych intencjach Suplikacji po 
każdej Mszy św. przed końcowym błogosławieństwem. Proszę również, aby z całą 
roztropnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest 
powstrzymanie epidemii. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w Mszach św. nie może uczestniczyć więcej niż 50 
osób.  

Przypominam o możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę, co w obecnej 
nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy narażonych na 
zarażenie, konieczną formą miłości bliźniego. Wiem, że dla niektórych osób może to 
stanowić duchową trudność, ale pamiętajmy, że to miłość jest ostatecznym wypełnieniem 
każdego prawa i to ona każe nam zadbać o dobro i zdrowie osób, z którymi łączy nas 
wspólnota liturgiczna. Serdecznie wszystkim błogosławię. 

 
+ Grzegorz Ryś  

Arcybiskup Metropolita Łódzki 

 

do informacji Księży 

2. Ks. Abp Grzegorz Ryś, w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego, informuje  
o zmianach odnoszących się do następujących wydarzeń: 

 Kościoły stacyjne – kontynuowane pod przewodnictwem Księży Proboszczów (Księża 
Biskupi przewidziani na ten dzień celebrują Eucharystię indywidualnie w intencji 
wiernych zebranych w kościele stacyjnym), 

 skupienie dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (21 marca) – odwołane, 
 Misterium Męki Pańskiej (27 marca) – odwołane, 
 Droga Krzyżowa ulicami Łodzi (3 kwietnia) – odwołane, 
 Marsz dla Jezusa (5 kwietnia) – odwołane, 
 Rekolekcje dla Łodzi (5-8 kwietnia) – transmitowane przez internet, 
 Pielgrzymka dla maturzystów (14 kwietnia) – odwołane. 

3. W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Wydział 
Katechetyczny informuje, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania 
wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup 
uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania 
zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów, rekolekcji itp. oraz wydarzeń 
na terenie szkół i placówek takich jak akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje 
od 9 marca 2020 r. do odwołania. 



W imieniu Księdza Arcybiskupa Ks. Marcin Wojtasik, Przewodniczący Wydziału 
Katechetycznego, prosi o skontaktowanie się Księdza Proboszcza z dyrektorami szkół, na 
terenie swojej parafii, w celu przełożenia rekolekcji na odpowiedni termin po ustaniu 
zagrożenia. 

4. Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa do indywidualnego 
odmawiania: 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus, który dotyka obecnie 
ludzkość, został jak najszybciej opanowany i nie siał więcej zniszczenia oraz lęku. Prosimy, 
abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. 
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń 
personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować 
sytuację. 

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji 
ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. 

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, 
Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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