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 Dzisiaj, o godz. 18.00 odprawione zostanie nabożeństwo różańcowe.

 17 września przypada 6. rocznica święceń biskupich kardynała Konrada Krajewskiego, 
Jałmużnika Papieskiego.

 18 września  obchodzić  będziemy  Uroczystość  odpustową  ku  czci  Św.  Stanisława 
Kostki, patrona archikatedry. Kazania podczas Triduum przed Odpustem wygłosi ks. 
Karol Andrzejczak. Program przedstawia się następująco:

- poniedziałek 16 września

- godz. 12.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych  

- godz. 17.00 - Msza św. z nauką do dzieci i ich rodziców

-  godz.  19.00  –  Spotkanie  dla  młodzieży  pragnącej  przygotować  się  do 
bierzmowania

- wtorek 17 września 

- godz. 12.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

- godz. 17.00 – Msza św. z nauką dla dzieci

- godz. 19.00 – spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.

- środa 18 września - dzień Odpustu

Msze święte rano odprawione zostaną o godz. 7.00, 8.00. Sumę odpustową o godz. 
12.00 odprawi Ksiądz Arcybiskup Metropolita. W Odpust nie będzie mszy św. o godz. 
17.00. Na  wieczorną  mszę  św.  o  godz.   Na  wieczorną  mszę  św.  o  godz.  18.0018.00 zapraszamy młodzież,  rodziców i zapraszamy młodzież,  rodziców i  
dzieci.dzieci. Na  zakończenie  uczniom  pierwszych  klas  szkoły  podstawowej  zostaną 
poświęcone  tornistry  i  przybory  szkolne,  natomiast  dzieciom  z  klas  trzecich 
przygotowującym się do I Komunii świętej zostanie udzielone błogosławieństwo.

 Przy  wyjściu  z  katedry  odbywa  się  zbiórka  ofiar  do  puszek  na  potrzeby  Stolicy 
Apostolskiej.

 Zachęcamy  do  nabywania  i  lektury  prasy  katolickiej  i  do  odwiedzenia  kiosku 
parafialnego.

 Zasnęli z nadzieją zmartwychwstania: +Maria PAPIER, +Krzysztof DORYŃ i  +Zdzisław 
SZOSTAK.

„Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!”



Ks. prałat Ireneusz Kulesza 
PROBOSZCZ

Łódź, 9 września 2019 r.
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KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ

1.  Dziś  rozpoczyna  się  IX  Tydzień  Wychowania pod  hasłem  „Nauczycielu,  gdzie 
mieszkasz?”  
(J 1, 38). Niech troska o wychowanie młodego pokolenia będzie naszym wspólnym 
wysiłkiem.

2. Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Archidiecezjalne Dożynki, które odbędą się w 
następną  niedzielę  22  września  o  godz.  12.30 w  Bazylice  Archikatedralnej. 
Chciejmy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za tegoroczne zbiory i za wszystkich, 
którzy uprawiają ziemię oraz zbierają jej plony. 

3. 17 września 1939 roku, zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w 
tajnym  protokole  paktu  Ribbentrop-Mołotow,  Związek  Radziecki  zaatakował 
Polskę.  Z  racji  80.  rocznicy  tych  wydarzeń  oraz  obchodzonego  Dnia  Sybiraka 
zapraszamy  do Bazyliki  Archikatedralnej  w Łodzi  we  wtorek 17  września  o 
godz.  12.00  na  Mszę  św.  pod  przewodnictwem Ks.  Abp.  Grzegorza  Rysia,  by 
uczcić pamięć o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny i oddać hołd Rodakom 
zesłanym na Syberię, do Kazachstanu czy Rosji.

4.  Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201), wraz z dziennym 
domem opieki  dla  osób  chorych  na  Alzheimera  „Dom na  Zdrowiu”  i  Łódzkim 
Towarzystwem Alzheimerowskim,  zaprasza  na  rekolekcje  dla  opiekunów osób 
chorych na Alzheimera,  które odbędą się w dniach  28-29 września  2019 r.  W 
programie:  Msza św.,  konferencje,  warsztaty,  modlitwa i  możliwość rozmowy z 
kapłanem,  psychologiem  i  doświadczonymi  opiekunami  oraz  terapeutami 
zajęciowymi.  Koszt:  30  zł  (w  cenie:  obiad  w  sobotę),  zapisy: 
dlaopiekunow@yahoo.com  , informacje: www.domnazdrowiu.pl/reko  ).

5.  Szpital  Zakonu  Bonifratrów  św.  Jana  Bożego  w  Łodzi  zaprasza  na  bezpłatne, 
profilaktyczne  badania  kolonoskopii w  zakresie  wczesnego  wykrywania  raka 
jelita grubego. Do badania kwalifikują się:
wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego,

osoby  w  wieku  40-65  lat  bez  objawów  raka  jelita  grubego,  które  miały  w 
rodzinie  przynajmniej  jednego  krewnego  pierwszego  stopnia  (rodzice, 
rodzeństwo, dzieci)                                                  z rakiem jelita grubego.

Skierowanie na badanie nie jest wymagane. Szpital oferuje bezpłatnie preparat do 
przygotowania do badania. Badania wykonywane są w dni powszednie od godz. 
7.00 do 20.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 17.00.
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