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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 

 
do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w niedzielę 13 września 2020 r.  

1. 17 września 1939 roku, zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w 
tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Związek Radziecki zaatakował Polskę. Z 
racji 81. rocznicy tych wydarzeń oraz obchodzonego Dnia Sybiraka zapraszamy do 
Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi w czwartek 17 września o godz. 12.00 na Mszę 
św., by uczcić pamięć o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny i oddać hołd Rodakom 
zesłanym na Syberię, do Kazachstanu czy Rosji. 

do informacji Księży 

2. Sekretariat IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej zwraca się do Przewielebnych Księży 
Proboszczów z prośbą o zorganizowanie we wrześniu dwóch spotkań parafialnych 
zespołów synodalnych w celu opracowania następujących tematów: 

Temat nr 1: Nawrócenie pastoralne drogą odnowy wspólnot parafialnych. 
Temat nr 2: W jakiej rzeczywistości parafia wypełnia swoją misję? 

Materiały są zamieszczone na stronie synodu (www.synodlodz.pl) w zakładce 
„Pobierz”. Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać w dwóch odrębnych plikach 
drogą elektroniczną na adres: synod@archidiecezja.lodz.pl do końca września 2020 
roku.  

3. Kuria Archidiecezji Łódzkiej prosi o umieszczenie w widocznym miejscu informacji 
dotyczącej Delegata Biskupa ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej 
(załącznik  
w wersji elektronicznej komunikatów). 

4. W roku 2020 parafia Nawiedzenia NMP w Konstantynowie-Srebrnej przeżywa szczególny 
jubileusz 500-lecia obecności cudownego obrazu Matki Bożej, który jest kopią 
słynnego obrazu z Rzymu Salus Populi Romani. Dnia 14 września (poniedziałek) o 
godz. 18.00 uroczystą Mszę św. dziękczynną odprawi ks. Abp Grzegorz Ryś. 

5. 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. 

6. W dniach 27-29 sierpnia 2020 r. na zebraniu plenarnym KEP zostały zatwierdzone 
przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP 
ujednolicone teksty modlitw w języku polskim (Aniele Boży; Anioł Pański; Koronka 
do Miłosierdzia Bożego; Królowo nieba, wesel się, alleluja; Litania do Chrystusa, 
Kapłana  
i Ofiary; Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana; Litania do Najświętszego Imienia 
Jezus; Litania do Najświętszego Sakramentu; Litania do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa; Litania do świętego Józefa; Litania do Świętych; Litania loretańska do 
Najświętszej Maryi Panny; Litania z obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi 
Panny; O Boże mój, wierzę w Ciebie – „Modlitwa Anioła” z Fatimy; O Krwi i Wodo – 
Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, O mój Jezu – Akt strzelisty z Fatimy; Ojcze nasz; 
Pod Twoją obronę; Pomnij, o najświętsza Panno – Modlitwa św. Bernarda; Wieczny 
odpoczynek; Witaj, Królowo; Zdrowaś Maryjo) oraz melodie sekwencji liturgicznych 
stosowanych w Lekcjonarzu. Wszystkie teksty załączone są do elektronicznej wersji 
komunikatów. 

7. Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Archidiecezjalne Dożynki, które w tym roku odbędą 
się w Archikatedrze Łódzkiej w niedzielę 27 września o godz. 12.30. 

8. W związku ze zbliżającym się 100-leciem diecezji łódzkiej, łódzka redakcja Tygodnika 
Niedziela planuje przybliżyć czytelnikom historię osób i miejsc, które wywarły wpływ 
na życie i funkcjonowanie parafii w Archidiecezji Łódzkiej. W związku z powyższym 
pojawiła się potrzeba spotkania ks. Pawła Gabary z księżmi w dekanatach. Taką 
możność dają dekanalne dni skupienia. Z tego powodu prosimy Księży Dziekanów o 
przekazanie do 30 września br., do Wydziału Duszpasterstwa 
(wd@archidiecezja.lodz.pl), terminów najbliższych spotkań. Po ich otrzymaniu ks. 
Paweł Gabara będzie się kontaktował bezpośrednio z każdym z Księży Dziekanów w 
sprawie ustalenia szczegółów. To spotkanie będzie także dobrą sposobnością do 
omówienia tematu działalności i obecności mediów katolickich w pracy duszpasterskiej 
w naszych parafiach. 
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