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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
do przekazania wiernym w niedzielę 3 lutego 2019 r.
1. Inauguracja drugiego etapu IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej odbędzie się w sobotę
9 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej. W osobistej modlitwie
prośmy o trwałe owoce Synodu w naszej Archidiecezji.
Zachęcamy również do wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane podczas
Synodu. Informacje na jej temat znajdują się na ulotkach, w gablocie parafialnej oraz na
stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej. Ankieta ma formę internetową i jest
całkowicie anonimowa.
2. W poniedziałek 11 lutego 2019 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z
Lourdes, będziemy obchodzić XXVII Światowy Dzień Chorego. W tym dniu o godz. 12.00
w Bazylice Archikatedralnej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył
Ks. Bp Marek Marczak. Zapraszamy do wspólnej modlitwy chorych, ich rodziny oraz
wszystkich, którzy opiekują się chorymi.
3. Caritas Archidiecezji Łódzkiej serdecznie dziękuje za udział w Wigilijnym Dziele Pomocy
Dzieciom. Dzięki zaangażowaniu duszpasterzy i wiernych świeckich udało się w tym roku
rozprowadzić prawie 90 tysięcy świec. Z pozyskanych dzięki temu funduszy, dzieci
i młodzież z parafii Archidiecezji Łódzkiej korzystają z konkretnego wsparcia.
4. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku rozpoczyna
zapisy na rok szkolny 2019/2020. Do szkoły, której przedmiotem głównym są organy,
przyjmowani są uczniowie po ukończonym gimnazjum lub szkole podstawowej i z
przygotowaniem muzycznym. Podczas nauki jest możliwość zamieszkania w internacie.
do przekazania wiernym w dekanatach: miasta Łodzi, aleksandrowskim, konstantynowskim,
ozorkowskim, pabianickim, poddębickim i zgierskim
5. Zespół Szkół Katolickich przy ulicy Nałkowskiej 2 w Łodzi rozpoczyna zapisy do klas: I i IV
Szkoły Podstawowej oraz I klasy Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Wspólnota
Szkoły zaprasza na Dni Otwarte: 7 lutego i 7 marca w godz. 17.00-19.00. Szczegółowe
informacje znajdują się na plakacie wywieszonym w gablocie i na ulotkach.
do przekazania wiernym w parafiach łódzkich
6. Benedyktyńska Wspólnota Świeckich Św. Hildegardy zaprasza na konferencję „Być
mnichem, być mniszką”, która będzie miała miejsce 4 lutego 2019 r. o godz. 17.00
w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). W programie m.in.: wykład
o. Włodzimierza Zatorskiego z Opactwa w Tyńcu oraz s. Zacharii z Opactwa
w Staniątkach o duchowości mniszej, a także wykład diakona z Kościoła
Greckokatolickiego o duchowości mnichów wschodu chrześcijaństwa.

do informacji Księży
7. 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:
 8 lutego 2019 r. – Bp Marek Marczak
 8 marca 2019 r. – Bp Adam Lepa
 12 kwietnia 2019 r. – Abp Władysław Ziółek
 12 lipca 2019 r. – Bp Ireneusz Pękalski
 9 sierpnia 2019 r. – Abp Grzegorz Ryś
 13 września 2019 r. – Bp Marek Marczak
 11 października 2019 r. – Abp Grzegorz Ryś
 8 listopada 2019 r. – Bp Ireneusz Pękalski
 13 grudnia 2019 r. – 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.
8. Caritas Archidiecezji Łódzkiej dziękuje za zaangażowanie w Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Księżom Proboszczom, którzy nie rozliczyli się jeszcze ze świec, uprzejmie
przypominamy, że 15 stycznia br. minął czas na rozliczenie. Dziękujemy wszystkim, którzy
dokonali wpłat za świece. Wpłat można dokonać przelewem na rachunek: Caritas
Archidiecezji Łódzkiej, Pekao S.A. V O/Łódź nr 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077,
z dopiskiem ŚWIECE 2018, bądź w kasie Caritas w Łodzi (ul. Gdańska 111). W sprawach
związanych z rozliczeniem i zaległościami, uprzejmie prosimy o kontakt z p. Przemysławem
Grochowskim (tel.: 42 201 15 08, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00).
9. Przypominamy o ankiecie skierowanej w 2019 roku do wszystkich parafian. Prosimy Księży
Proboszczów o pomoc w przeprowadzeniu ankiety: rozprowadzaniu ulotek,
przypominaniu o niej przez cały styczeń w ogłoszeniach parafialnych, umieszczeniu
informacji w gazetce, gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej parafii. Ankieta ma
formę
internetową,
jest
całkowicie
anonimowa
i
znajduje
się
pod
linkiem: http://bit.ly/ankieta-parafia
QR-code:
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