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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
do przekazania wiernym w niedzielę 9 września 2018 r.
1. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny zaprasza osoby dorosłe chcące przygotować się
do przyjęcia sakramentów: chrztu, I Komunii św. i bierzmowania. Pierwsze spotkanie
będzie miało miejsce 10 września 2018 o godz. 19.00 w kaplicy Duszpasterstwa
Akademickiego „Piątka” w Łodzi (ul. Ks. I. Skorupki 5). Telefony kontaktowe podane
zostały na plakatach (s. Ewa Godzińska 885 555 020).
2. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na spotkanie z Ks. Abp. Grzegorzem Rysiem we
wtorek 18 września o godz. 16.00 w Archikatedrze Łódzkiej. Ksiądz Arcybiskup chce
porozmawiać z młodzieżą na temat nurtujących ich pytań: Jak żyć pełnią życia? Jak
odczytać swoją drogę życiową, swoje powołanie? To pytania, które są ważne dla nas
wszystkich, ale szczególnie dla ludzi młodych. Szczegóły znajdziemy na plakacie.
3. Duszpasterstwo Pszczelarzy naszej Archidiecezji zaprasza na VII Wojewódzkie Święto
Pszczoły, które odbędzie się w przyszłą niedzielę (16 września) w Parafii Św. Ap. Piotra i
Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). W programie o godz. 10.00 Msza św. dziękczynna za
tegoroczne zbiory, a następnie wykłady na temat wykorzystania produktów pszczelich w
profilaktyce i medycynie, kiermasz miodów i festyn z poczęstunkiem dla wszystkich.
do przekazania wiernym w parafiach łódzkich
4. Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych zaprasza na spotkanie pt. Kiedy wiara staje
się ideologią. Refleksja nad nauczaniem papieży Benedykta XVI i Franciszka. Spotkanie
odbędzie się dzisiaj (9 września) o godz. 18.00 w Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi
(ul. Nawrot 104). Szczegółowych informacji udziela Ks. Dominik Lubiński
(paulubin@wp.pl, tel. 882 427 430).
5. Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201) zaprasza w piątek 14
września 2018 r. na spotkanie w ramach duszpasterstwa małżeństw dotkniętych
niepłodnością – ABRAHAM I SARA. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w kaplicy o godz.
19.00.
6. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia (parafia św. Wojciecha w Łodzi) zaprasza na spotkanie
charyzmatyczne w dniach 14-15 września, które poprowadzi Ks. Michael Payyapally –
Dyrektor Centrum Rekolekcyjnego „Tabor” z Mumbaju w Indiach. Spotkanie rozpocznie
się w piątek (14 września) o godz. 16.00.
Program
Piątek, 14.09.2018
16.00 rozpoczęcie
16.30 konferencja: Ci, którzy wiernie na Niego spoglądają, będą uzdrowieni.
18.00 Eucharystia
19.00 adoracja z modlitwą o uzdrowienie
Sobota, 15.09.2018
19.00 Eucharystia

20.00 adoracja z modlitwą o uzdrowienie
do informacji Czcigodnych Księży
6. Kuria Metropolitalna Łódzka przypomina terminy rekolekcji kapłańskich, jakie odbędą się
jeszcze w tym roku w Porszewicach:
 6-9 listopada 2018 r. (wtorek-piątek),
 26-29 listopada 2018 r. (poniedziałek-czwartek).
Rekolekcje poprowadzi ks. Artur Godnarski – dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św.
Tymoteusza (1995-2007), członek Stowarzyszenia Dyrektorów Katolickich Szkół
Ewangelizacji (ACCSE/2000), założyciel i przewodniczący Wspólnoty Św. Tymoteusza,
koordynator ekipy Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej – PRZYSTANEK JEZUS
(1999-2013), współzałożyciel Ogólnopolskiej Rady Dyrektorów katolickich kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji (2009) oraz Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu
Polski do spraw Nowej Ewangelizacji (od 2011).
Przypominamy również, że rekolekcje mają charakter zamknięty, a więc należy uczestniczyć
w nich od początku do końca, przebywając przez cały czas w ośrodku, a nie jedynie
dojeżdżając na zajęcia.
5. 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:
 14 września 2018 r. – Abp Władysław Ziółek
 12 października 2018 r. – Bp Adam Lepa
 9 listopada 2018 r. – Abp Grzegorz Ryś
 14 grudnia 2018 r. – Bp Ireneusz Pękalski
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.
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