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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
do informacji Księży na niedzielę 3 stycznia 2021 r
1. Wydawnictwo Archidiecezji Łódzkiej przygotowało niewielką broszurę do rozdawania wiernym
podczas wizyty duszpasterskiej (kiedy będzie ona miała miejsce). Znajduje 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.
2. Sakrament bierzmowania w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątek miesiąca
podczas Mszy św. o godz. 18.00. Kandydatów przygotowują parafie miejsca zamieszkania.
Parafia katedralna nie prowadzi przygotowania dla osób spoza parafii. W celu przystąpienia
do sakramentu bierzmowania należy udać się do kancelarii swojej parafii, aby uzgodnić
z kapłanem sposób i formę przygotowania. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania w
kancelarii katedralnej pragnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydaci przybywają
do Archikatedry wraz ze świadkiem o godz. 17.45 przynosząc ze sobą dokument noszący tytuł
„Sakrament bierzmowania” (potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem
spowiednika na odwrocie. Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed
przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.
Terminy 2021 r.:
• 8 stycznia – bp Marek Marczak
• 12 lutego – bp Ireneusz Pękalski
• 12 marca – abp Grzegorz Ryś
• kwiecień, maj, czerwiec – brak
• 9 lipca – bp Ireneusz Pękalski
• 13 sierpnia – bp Marek Marczak
Zaświadczenia o przyjętym sakramencie bierzmowania wydawane są w kancelarii Parafii
Archikatedralnej od poniedziałku po bierzmowaniu. Kancelaria czynna jest od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-12.00. Informacja
o przyjętym sakramencie bierzmowania wysyłana jest również do parafii chrztu.
3. W związku z kwestionariuszem sprawozdawczym, który co roku przekazuje się do Stolicy
Apostolskiej, Kuria Metropolitalna Łódzka prosi o wypełnienie dołączonego formularza za
rok 2020 i przesłanie go do Wydziału Finansowego Kurii do 16 stycznia 2021 r.
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