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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 6 września 2020 r.
1. Parafia Archikatedralna Św. Stanisława Kostki w Łodzi zaprasza na rekolekcje zamknięte
przeprowadzone w oparciu o program 12 kroków ku pełni życia dla chrześcijan, które
odbędą się w dniach od 2 do 4 października. Rekolekcje te przeznaczone są dla osób,
które niedomagają w różnych sferach życia codziennego, pragną zmiany swojego życia,
uwolnienia od trudnych doświadczeń z przeszłości, nieprzebaczenia i lęku. Szczegółowe
informacje znajdziemy na plakatach oraz stronie internetowej www.12krokow.com.pl,
gdzie możemy się na nie zapisać.
do informacji Księży
2. Zgodnie z zapowiedzią, ofiary na tacę złożone w niedzielę 13 września przeznaczone
zostaną na sfinansowanie trwających prac budowlanych i zakup niezbędnego
wyposażenia Domu Opieki „Pomocna Dłoń” w Kaszewicach.
3. W sobotę 19 września 2020 roku w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi odbędzie się plenarna
sesja nadzwyczajna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej poświęcona tematowi: Kościół
po pandemii. Program sesji:
10.00 – Modlitwa przedpołudniowa
10.15 – Duszpasterskie nawrócenie wspólnoty parafialnej w służbie ewangelizacyjnej
misji Kościoła – Ks. Abp Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki
11.00 – Stare problemy w nowej rzeczywistości? Kościół po pandemii w świetle
przeprowadzonych badań – Pani dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ
12.00 – Msza św.
13.00 – Obiad
14.00 – Sesja popołudniowa: praca w grupach i dyskusja synodalna
15.00 – Podsumowanie Ks. Abp. Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego
15.15 – Modlitwa w intencji Synodu i błogosławieństwo Księży Biskupów
Zapraszamy Księży Proboszczów wraz z członkami parafialnego zespołu synodalnego i
wszystkimi chętnymi na to spotkanie.
4. Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Archidiecezjalne Dożynki, które w tym roku odbędą
się w Archikatedrze Łódzkiej w niedzielę 27 września o godz. 12.30.
5. W załączniku do wersji elektronicznej komunikatów znajdują się informacje Studium Życia
Rodzinnego prowadzonego przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Łódzkiej
wraz z Instytutem Teologicznym w Łodzi.
6. 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.
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