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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 
 

do przekazania wiernym w niedzielę 30 sierpnia 2020 r.  

1. Drodzy Bracia i Siostry, szybkimi krokami zbliżamy się do Jubileuszu 100-lecia powstania 

Diecezji Łódzkiej. Jubileusz ma głównie wymiar duchowy, ale chcemy też wyrazić naszą 

wdzięczność wobec Pana Boga za dar Diecezji Łódzkiej w wymiarze materialnym. 

Będzie to budujący się Dom Opieki „Pomocna Dłoń” w miejscowości Kaszewice koło 

Bełchatowa. Dom Opieki dla ludzi starszych, potrzebujących wsparcia będzie oddany do 

użytku w styczniu 2021 roku. Przed nami jeszcze kosztowne prace wykończeniowe  

i wyposażenie tego obiektu. Dlatego ofiary na tacę złożone w niedzielę 13 września 

przeznaczone zostaną na sfinansowanie trwających prac budowlanych i zakup 

niezbędnego wyposażenia. 

Niech każda złożona przez Was ofiara na ten cel będzie też konkretną odpowiedzią na 

zachętę Papieża Franciszka, „aby nasze parafie i wspólnoty, stały się wyspami 

miłosierdzia na morzu obojętności”. 

 

  Grzegorz Ryś 

Arcybiskup Metropolita Łódzki 

 
2. W tym roku mija 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. W najbliższy wtorek 1 września 

o godz. 18.00 w Archikatedrze Łódzkiej odprawiona zostanie Msza św. w intencji 

polskich żołnierzy poległych podczas wojny oraz ludności cywilnej, która utraciła życie 

w następstwie działań wojennych. 

3. Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych - „Dzieci Światłości” informuje, 

że trwa rekrutacja na rocznik 2020/21. Celem Szkoły jest pomoc w osiągnięciu 

dojrzałości chrześcijańskiej, formowanie ewangelizatorów młodzieży i wspieranie 

rozeznania własnego powołania. Szkoła przeznaczona jest dla ludzi w wieku 18-35 lat. 

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie oraz stronie internetowej.   

4. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej ogłasza rekrutację na rok akademicki 

2020/21. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 10 września 2020 r. od godz. 17.00  

w siedzibie Studium przy ul. Zgierskiej 123.  

Studium przygotowuje do wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora 

życia muzycznego w parafii. O przyjęcie mogą się starać kandydaci nieposiadający 

wykształcenia muzycznego, uczniowie i absolwenci szkół muzycznych oraz organiści już 

zatrudnieni w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-

liturgiczne. 

Szczegółowe informacje u duszpasterzy lub na stronie internetowej Studium 

www.smk.archidiecezja.lodz.pl. 

 

 

 

 

http://www.smk.archidiecezja.lodz.pl/


do informacji Księży 

5. Kuria Metropolitalna Łódzka przypomina Księżom Dziekanom o Jubileuszowej pielgrzymce do 

Gniezna oraz o tym, że są zobowiązani do zorganizowania jednego autokaru pielgrzymów 

reprezentujących wszystkie parafie ze swojego dekanatu. W załączniku elektronicznej 

wersji komunikatów znajduje się formularz zgłoszeniowy. 

6. Wydział Katechetyczny prosi o przekazanie informacji o Sesji Katechetycznej dla księży, 

katechetów świeckich i zakonnych na rozpoczęcie roku szkolnego: 

• dla rejonu piotrkowskiego: kościół Akademicki Panien Dominikanek Matki Bożej 

Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim – 4 września (piątek) o godz. 17.00 – Msza Św., 

konferencja: Katecheza i animacja misyjna w szkole, ks. dr Paweł Płaczek – dyrektor 

wydziału katechetycznego w Szczecinie, 

• dla rejonu łódzkiego: Bazylika Archikatedralna w Łodzi – 5 września (sobota) o godz. 

9.00 – Msza Św., konferencja: Katecheza i animacja misyjna w szkole, ks. dr Paweł 

Płaczek – dyrektor wydziału katechetycznego w Szczecinie.  

7. Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach zaprasza na 

rekolekcje kapłańskie poprowadzone przez O. Macieja Biskupa OP w dniach 7-10 

września 2020 roku. Zgłoszenia: 

• formularz: https://forms.gle/XLtTkshByUTGASAT6, 

• tel.: 42 211-85-00 lub 697 777 367 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, 

• mailowo: recepcja@uroczyskoporszewice.pl. 

 

 
 

Ks. Wiesław Kamiński 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA 

ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
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