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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
do przekazania wiernym w niedzielę 21 października 2018 r.
1. Noc Świętych w Archikatedrze Łódzkiej odbędzie się w środę 31 października o godz.
19.30. Do udziału w Nocy Świętych zaproszeni są kapłani, osoby życia
konsekrowanego, katecheci, młodzież oraz wszyscy wierni.
do informacji Czcigodnych Księży
2. Druga sesja plenarna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej odbędzie się w sobotę
27 października 2018 roku. Program:
godz. 10.00, Bazylika Archikatedralna Łódzka
– modlitwa przedpołudniowa
– złożenie Wyznania Wiary przez tych członków Synodu, którzy nie uczynili tego
podczas pierwszej sesji synodalnej
– trzy wystąpienia wprowadzające w dyskusję:
 Ks. Dr Marcin Wojtasik,
 Ks. Kan. Gabriel Kołodziej,
 Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki.
godz. 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Grzegorza Rysia
godz. 13.00 – obiad w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi
godz. 14.00, Aula im. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego w WSD
– dyskusja na dwa tematy związane z pracami synodalnymi:
 Znać Chrystusa (1 Kor 2,2),
 Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali
(Jan Paweł II).
godz. 15.20 – przerwa na kawę
godz. 15.40 – ciąg dalszy dyskusji
godz. 17.00 – Modlitwa za IV Synod Archidiecezji Łódzkiej i błogosławieństwo Księży
Biskupów.
Następne terminy sesji: 17 listopada i 15 grudnia.
3. Wyższe Seminarium Duchowne informuje, że tradycyjna zbiórka ofiar na potrzeby Uczelni
na cmentarzach naszej Archidiecezji będzie przeprowadzona w dniu 1 listopada br.
Dzięki tej zbiórce Seminarium może w ciągu całego roku normalnie funkcjonować.
Przełożeni wraz z seminarzystami za okazaną pomoc i zaangażowanie składają wyrazy
wdzięczności. Zapewniają również o stałej pamięci w modlitwie za dobroczyńców i
ofiarodawców,
w intencji których co czwartek sprawują Eucharystię w kaplicy seminaryjnej.
4. Jesienna sesja duszpasterska kapłanów Archidiecezji Łódzkiej, zgodnie z wcześniejszą
zapowiedzią, odbędzie się w środę 7 listopan o godz. 15.00 i w czwartek 8 listopada
o godz. 10.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
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