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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ 
 

do przekazania wiernym w niedzielę 17 stycznia 2021 r 

1. Zapraszamy do uczestnictwa w Dniu Judaizmu, którego obchody odbędą się dzisiaj (17 I 2021r.) 

o godz. 20.00 w bazylice archikatedralnej łódzkiej. 

2. W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zachęcamy do udziału w następujących 

nabożeństwach ekumenicznych: 

• 23 stycznia 2021 r. o godz. 18.00, w bazylice archikatedralnej łódzkiej – Ogólnopolskie 

Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne, któremu przewodniczyć będzie ks. abp Grzegorz 

Ryś metropolita łódzki, a kazanie wygłosi bp Jerzy Samiec Zwierzchnik Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 

• 24 stycznia 2021 r. godz. 18.00, w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Mateusza  

w Łodzi (ul. Piotrkowskiej 283) – nabożeństwo w duchu Wspólnoty Taize, któremu 

przewodniczyć będzie ks. proboszcz Michał Makula, a kazanie wygłosi ks. abp Grzegorz 

Ryś metropolita łódzki,  

• 24 stycznia 2021 r. o godz. 18.00, w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  

w Bełchatowie – Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Zgody, a kazanie 

wygłosi bp Marek Izdebski Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. 

3. Niedziela Słowa Bożego, która zgodnie z wolą Papieża Franciszka przypada na trzecią niedzielę 

okresu zwykłego, tj. 24 stycznia 2021 r., przypomina o znaczeniu i wartości Pisma Świętego 

dla życia chrześcijańskiego. „Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w 

historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień 

poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy 

pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje 

dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących” (Franciszek, Aperuit illis, nr 8). 

4. Orszak Trzech Króli dotarł do żłóbka w Domu Samotnej Matki oraz w Stowarzyszeniu „Łódzkie 

Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”. Trzej Królowie przynieśli podopiecznym Hospicjum 

ogromną ilość podarków oraz czek na blisko 300 tyś. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

medycznego dla pięciorga nieuleczalnie chorych dzieci. W ich imieniu, w imieniu ich 

rodziców oraz pracowników i wolontariuszy Hospicjum i Domu Samotnej Matki pragniemy 

podziękować wszystkim, którzy włączyli się w to wielkie dzieło prawdziwej miłości wobec 

najsłabszych. 

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich 

5. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 24 

stycznia w par. Św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Nawrot 104). Poruszane tematy: Covid-19 

w rodzinie, intensywna terapia w szpitalu, zagrożenie życia, traumatyczne doświadczenia z 

przeszłości. Więcej informacji:    https://www.facebook.com/niesakramentalni.lodz/?ref=br_r,            

https://twitter.com/dominiklubinski. 
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do informacji Księży 

6. 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. 

7. 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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