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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 

 
do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 14 czerwca 2020 r.  

1. Technikum Salezjańskie im. św. Józefa Rzemieślnika zaprasza do podjęcia nauki w zawodach 
technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik informatyk. 
Partnerami nowej szkoły są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi oraz Politechnika 
Łódzka. Rekrutacja odbywa się poza internetowym systemem naboru. Szczegółowe 
informacje oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły: 
https://szkolyrzemiosl.edu.pl (tel.: 42 6718480). 

do informacji Księży 

2. Kuria Archidiecezji Łódzkiej przypomina o obowiązku umieszczenia przy wejściu do kościoła 
dozowników z płynem do dezynfekcji rąk. W związku z tym, Referat Finansowy Kurii 
przesyła ofertę dwóch rodzajów dozowników higienicznych: naścienny i kolumnowy.  
Wykonane są z dobrych materiałów: stali nierdzewnej z dedykowanym pojemnikiem. 
Prosimy, aby Księża Proboszczowie, zainteresowani dozownikami, składali zamówienia 
na adres: vcekonom@archidiecezja.lodz.pl. Jeżeli zapotrzebowanie będzie duże, cena 
może być jeszcze negocjowana. W razie pytań prosimy o kontakt 513 088 600. 

3. Kuria Archidiecezji Łódzkiej zaprasza kapłanów diecezjalnych i zakonnych do Bazyliki 
Archikatedralnej Łódzkiej na Mszę Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich  
w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 19 czerwca o godz. 12.00. 
Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych oleje krzyżma i chorych odbiorą jedynie Księża 
Dziekani. 

4. Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca 
podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca 
zamieszkania. Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W 
celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, 
aby uzgodnić  
z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w 
kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci 
przybywają do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą 
dokument noszący tytuł „Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do 
bierzmowania) z podpisem spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi 
bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój 
odświętny. 

Terminy 2020 r.: 

 10 lipca  – Bp Ireneusz Pękalski 
 14 sierpnia – Bp Marek Marczak 
 11 września – Abp Grzegorz Ryś 
 9 października – Abp Władysław Ziółek 
 13 listopada – Abp Grzegorz Ryś 
 11 grudnia – Bp Marek Marczak 



Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii 
Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja  
o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu. 

5. Do projektu „Normy dotyczące ujednolicania wariantów modlitw”, przesłanego przez Komisję 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, dołącza się dodatkowo propozycję 
ujednoliconego brzmienia tzw. „Modlitwy Anioła” wykorzystywanej w nabożeństwie Pięciu 
Pierwszych Sobót, nadesłanej przez Sekretariat Fatimski. Modlitwa ta jest częścią oficjalnie 
zatwierdzonych Objawień Fatimskich i należy do nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, 
zalecanych przez Dyrektorium Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  
„O pobożności ludowej i liturgii”. 

Proponowane ujednolicone brzmienie:  

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię 
o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie 
ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.  
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, 
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako 
wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. 
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego 
Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. 

 

 
 

Ks. Wiesław Kamiński 
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA 

ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 


