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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 
 

do przekazania wiernym w niedzielę 20 grudnia 2020 r.  

1. Rekolekcje Adwentowe prowadzone przez ks. abp. Grzegorza Rysia odbędą się w bazylice 

archikatedralnej od 20 grudnia o godz.: niedziela – 19.00, poniedziałek i wtorek – 18.00. 

Będą one transmitowane w mediach społecznościowych archidiecezji. 

2. Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej zaprasza do udziału w adwentowych 

rekolekcjach on-line w dniach 20-21 grudnia o godz. 20.30. Transmisja będzie dostępna na 

stronie internetowej, kanale YouTube i Facebooku archidiecezji łódzkiej oraz na portalu 

www.kierunekniebo.pl. 

3. W najbliższym numerze „Tygodnika Niedziela” znajduje się List Papieża Franciszka do wiernych 

łódzkiego Kościoła z okazji 100-lecia erygowania diecezji łódzkiej. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

4. Z racji trwającej pandemii tradycyjny Orszak Trzech Króli w Łodzi odbędzie się w formie akcji 

charytatywnej. Tak, jak Trzej Królowie ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę, tak 

każdy z nas będzie mógł ofiarować swój dar dla Jezusa. Od dziś w każdej parafii dostępne są 

specjalne torby na „Dar dla Nowonarodzonego”, które można zabrać do domu i wypełnić 

produktami dla niemowląt i małych dzieci (np. mleko modyfikowane, kaszki, kosmetyki 

dziecięce, smoczki lub pieluszki). Swój dar będzie można złożyć od Świąt Bożego Narodzenia 

do 3 stycznia przy szopce w parafii. Trzej Królowie 6 stycznia przekażą wszystkie dary 

dzieciom z Domu Samotnej Matki oraz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej. 

Dodatkowo Caritas Archidiecezji Łódzkiej na stronie www.dobromat24.pl uruchomiła 

zbiórkę pieniędzy, które przeznaczone będą na zakup sprzętu medycznego dla Hospicjum 

Dziecięcego. Zapraszamy także do obserwowania profilu Orszaku Trzech Króli w Łodzi na 

Facebooku (www.facebook.com/OrszakTrzechKroliLodz), na którym publikowane będą 

ciekawe materiały dla dzieci i rodzin m.in. wirtualne kolędowanie i wirtualne jasełka. 

do informacji Księży 

5. Prosimy o umieszczenie w mediach społecznościowych parafii (np. Facebook) informacji na temat 

Orszaku Trzech Króli wraz z linkami: 

• www.facebook.com/OrszakTrzechKroliLodz  

• https://fb.me/e/Up9iUQjQ  

Proponowany tekst do umieszczenia w mediach społecznościowych parafii: Pewnie 

myślicie, że ze względu na pandemię Orszak Trzech Króli został odwołany. Nic bardziej 

mylnego. Jednak idziemy! Orszak Trzech Króli w Łodzi odbędzie się! A może będzie jeszcze 

większy i piękniejszy niż do tej pory. Orszak to DAR DLA NOWONARODZONEGO, a 

dokładniej – dla nowonarodzonych. Z tą myślą będziemy maszerować w tegorocznym 

Orszaku. O co chodzi? O pomoc najmniejszym i najbardziej potrzebującym dzieciom z Domu 

Samotnej Matki w Łodzi oraz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej. 

Koniecznie zobaczcie szczegóły i udostępnijcie wszystkim to wydarzenie. 

https://fb.me/e/Up9iUQjQ  
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6. Ze względu na konieczność zachowania limitów wiernych w czasie celebracji, prosimy  

o rozważenie zwiększenia ilości Mszy św. w Boże Narodzenie np. wprowadzenie dwóch 

Pasterek o godz. 22.00 i 24.00 dla ogółu wiernych. 

7. Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca 

podczas Mszy św. o godz. 18.00.  

Terminy 2021 r.: 

• styczeń – brak 

• 12 lutego – bp Ireneusz Pękalski 

• 12 marca – abp Grzegorz Ryś 

• kwiecień, maj, czerwiec – brak 

• 9 lipca – bp Ireneusz Pękalski 

• 13 sierpnia – bp Marek Marczak 

8. W związku z kwestionariuszem sprawozdawczym, który co roku przekazuje się do Stolicy 

Apostolskiej, Kuria Metropolitalna Łódzka uprzejmie prosi o wypełnienie dołączonego 

formularza za rok 2020 i przesłanie go do Wydziału Finansowego do 16 stycznia 2021 r. 
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