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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
do przekazania wiernym w niedzielę 10 czerwca 2018 r.
1. Pośród wielu intencji, które Kościół nieustannie zanosi do Boga, szczególne miejsce zajmuje
modlitwa o nowe powołania kapłańskie. W trosce o lepsze przygotowanie do kapłaństwa
Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej,
rozszerza formację o rok propedeutyczny.
Najbliższa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, na którą składają
się egzamin wstępny z zakresu katechezy szkoły ponadgimnazjalnej i rozmowa
kwalifikacyjna, będzie miała miejsce w dniach 4-5 lipca 2018 r. (środa-czwartek). Kolejna
rekrutacja odbędzie się 6-7 września (czwartek-piątek).
Kandydatów prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny: tel. 42 66 48 888. Szczegółowe informacje można
uzyskać u swoich duszpasterzy lub na stronie internetowej: www.wsd.lodz.pl

2. Instytut Teologiczny w Łodzi informuje o rekrutacji na rok akademicki 2018-2019 na:
 6-letnie niestacjonarne studia magisterskie z teologii o profilu katechetycznym,
 teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe.
Szczegółowe informacje o studiach podane są na internetowej stronie Instytutu. Sekretariat przy ul. ks. I.
Skorupki 7 czynny jest we wszystkie soboty czerwca i września w godz. 9.30-13.00. Tel. sekretariatu 42
6648739; http://archidiecezja.lodz.pl/pwtw/

do przekazania wiernym w parafiach łódzkich
3. Dokładnie w 31. rocznicę przyjazdu Św. Jana Pawła II do Łodzi, 13 czerwca o godz. 10.00,
zgromadzimy się przed tablicą pamiątkową znajdującą się na budynku Urzędu Miasta
Łodzi, aby oddać hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi, który jest także Honorowym
Obywatelem Miasta Łodzi. Tego dnia o godz. 12.00 będą sprawowane Msze św. w
następujących kościołach: Bazylice Archikatedralnej, Świętej Anny, Najświętszego
Imienia Maryi oraz Wniebowstąpienia Pańskiego. Po Mszach św., przed pomnikiem
Świętego Jana Pawła II przy katedrze i przed tablicami znajdującymi się: na lotnisku im.
Władysława Reymonta, przy ulicy Pabianickiej oraz przy ulicy Biskupa Wincentego
Tymienieckiego zostaną złożone kwiaty.
4. Marsz dla Życia i Rodziny w Łodzi odbędzie się w niedzielę 17 czerwca 2018 r. O godz.
14.30 zostanie odprawiona Eucharystia w kościele Wniebowzięcia NMP w Łodzi (ul.
Kościelna 8/10), po której wyruszy marsz. Po dojściu do Parku Julianowskiego rozpocznie
się festyn rodzinny, a w nim występy zespołów, tańce, animacje, gry i zabawy, grill oraz
zabawa fantowa, w której główną nagrodę ufundował Ks. Abp Grzegorz Ryś.
5. Dzień modlitwy i uwielbienia Boga organizowany przez wspólnotę „Legion Małych Dusz”
będzie miał miejsce w niedzielę 17 czerwca w kościele Sióstr Karmelitanek w Łodzi (ul.
Św. Teresy 6). Mszy św. o godz. 11.30 będzie przewodniczył ks. Abp Grzegorz Ryś.
Szczegóły podane są na plakacie w kruchcie kościoła.

do informacji Czcigodnych Księży
6. Wydział Katechetyczny organizuje pielgrzymkę do Medjugorie z wypoczynkiem nad Morzem
Adriatyckim w dniach 27.07-5.08.2018 r. Przy zapisie prosimy o wpłatę zaliczki w
wysokość 500 zł na konto Kurii: Kuria Metropolitalna Łódzka, ul. ks. I. Skorupki 3, 90-458
Łódź,
PKO S.A. II O/Łódź 22 1240 3028 1111 0000 2824 0033. CENA: 2200 zł + 90 € - na
bilety wstępu, przewodników lokalnych, nagłośnienie i inne wydatki programowe.
7. W dniach 25-28 czerwca 2018 r. w Ognisku Miłości (Olsza 33, parafia Rogów) odbędą się
rekolekcje dla księży prowadzone przez ks. Romualda Baingo (salwatorianina) metodą
lectio divina. Rekolekcje odbywają się w milczeniu i nie ma możliwości uczestniczenia w
nich częściowo czy też z wyjeżdżaniem na noc. Początek w poniedziałek o godz. 18.00;
zakończenie w czwartek o godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy, by w taki sposób zakończyć
rok szkolny i wejść odnowionym duchowo w czas wakacyjny. Dla tych, których czekają
zmiany, może to być dobry czas na przygotowanie się do podjęcia nowych wyzwań.
8.

Państwo Joanna i Tomasz Rożej, którzy w nocy 14 kwietnia 2018 roku z powodu wybuchu
gazu stracili domu, pragnie podziękować za okazaną pomoc i życzliwość Księdzu
Arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi Metropolicie Łódzkiemu, Księżom Proboszczom,
Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz wszystkim, którzy okazali im pomoc modlitewną i
finansową (w załączeniu do przeczytania list).
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