Łódź, 21 grudnia 2020 r.
KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA

Wydział Duszpasterstwa
90-458 łódź, ul. ks. i. skorupki 3
wd@archidiecezja.lodz.pl

WD-461-47/2020

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
do przekazania wiernym w parafiach łódzkich w Święta Bożego Narodzenia
1. Orszak Trzech Króli w Łodzi powędruje przez nasze miasto w formie akcji charytatywnej.
W 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 do 3 stycznia przy szopce w swojej parafii. Trzej Królowie 6 stycznia
przekażą wszystkie dary dzieciom z Domu Samotnej Matki oraz Łódzkiego Hospicju m
dla Dzieci przy ul. Łupkowej. Akcję można również wesprzeć finansowo na stronie
Caritas www.dobromat24.pl.
Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś rozpocznie w Święta w internecie akcję wielkiego
kolędowania pod nazwą Orszakowy Challenge Kolędowy. Każdy z nas może podjąć to
wyzwanie, dołączyć do wspólnego internetowego kolędowania i przekazać w ten sposób
swój dar dla Nowonarodzonego.
do przekazania wiernym w niedzielę 27 grudnia 2020 r.
2. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza do łódzkiej archikatedry w dniach od 28 do 31
grudnia 2020 r. w godz. 8.00-13.30 na Europejskie Spotkanie Młodych Taizé.
W programie: codzienna Eucharystia, modlitwa kanonami, spotkania w grupach
i warsztaty. Więcej informacji i dokładny program spotkania znaleźć można na stronie
www.mlodziwdomu.pl oraz na fanpage’u „Łódź Piotrowa” na Facebooku.
do informacji Księży
3. Wydawnictwo Archidiecezji Łódzkiej przygotowało niewielką broszurę do rozdawania wiernym
podczas wizyty duszpasterskiej (kiedy będzie ona miała miejsce). Znajdzie się w niej List
papieża Franciszka skierowany do naszej Archidiecezji z racji na Rok Święty związany ze
100-leciem powstania naszego Kościoła, a także Modlitwa Jubileuszowa oraz najważniejsze
informacje związane z Jubileuszem. Księży Proboszczów prosimy o odebranie (po
wcześniejszym kontakcie) potrzebnej liczby książeczek w Wydawnictwie Archidiecezji
Łódzkiej. Książeczki należy bezpłatnie rozprowadzać, również poza wizytą duszpasterską.
4. Zebrane dary w ramach akcji „Dar dla Nowonarodzonego” prosimy sukcesywnie dostarczyć do
Kurii (ul. Ks. I. Skorupki 3) do dnia 4 stycznia. W przypadku trudności
z transportem należy skontaktować się z ks. Grzegorzem Matynią (tel.: 505 05 66 04).
Prosimy również 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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