
Katalog dobrych praktyk 
 

Archidiecezja 

Ekumeniczna Szkoła Biblijna 

Szkoła Szafarzy Komunii św.  

Szkoła Katechistów 

Rekolekcje ekumeniczne dla małżeństw mieszanych 

Duszpasterstwo Kobiet 

Ekumeniczna Droga Krzyżowa 

Ekumeniczna Droga Światła 

Łódzkie Jerycho modlitewne 

Łódzkie Jerycho rowerowe 

Arena Młodych 

Nagroda Papieża Franciszka 

Czas ekumenicznych modlitw o jedność chrześcijan 

Orszak Trzech Króli połączony z dziełem miłosierdzia 

Archidiecezjalne Święto Eucharystii 

Rekolekcje kapłańskie w katedrze łódzkiej 

Propagowanie nauczania biskupów przez media AŁ 

Adwentowe  i wielkopostne rekolekcje dla Łodzi 

Archidiecezjalny Ośrodek Katechumalny  

 

Parafia 

Adwentowe drzewko serc 

Żywa szopka (zwierzęta i ludzie) 

Tort na urodziny Pana Jezusa 

Wigilie dla duszpasterstw głuchych 

Wigilia dla osób z upośledzeniem intelektualnym 

Parafialna jasełka na Trzech Króli z pucharami za najładniejsze stroje króla i królowej 



Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na wszystkich Mszach św. w  święto Świętej Rodziny 

(długa stuła przez cały kościół, którą trzymają małżonkowie) 

Święcenie i degustacja wina na św. Jana  

Dzielenie się chlebem na znak wspólnoty w Wielki Czwartek 

Śniadanie Wielkanocne dla wszystkich uczestników liturgii paschalnej 

Święconki dla chorych jako prezent od parafii 

Festyn parafialny z okazji odpustu parafialnego 

Festyn integracyjny na Dzień Dziecka 

Parafialny festyn na zakończenie lata 

Święcenie pokarmów w różnych punktach parafii, tak aby osoby starsze miały blisko 

Święto Pszczoły (wykłady, festyn) 

Poszukiwanie wielkanocnych jajek i zajączków  

Wspólnota Młodych Małżeństw, które razem modlą się, formuje i wymieniają doświadczenia 

(ponad 30 małżeństw z małymi dziećmi) 

Wolontariat Domowy - przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu 

Grupy biblijne (przygotowanie do niedzielnej Liturgii Słowa 

Koncert Pieśni i Piosenek Wielkanocnych osób z upośledzeniami intelektualnymi 

Parafialna skrzynka pytań 

Dzielenie się opłatkiem po pasterce 

Kilkunastominutowe kolędowanie przy szopce po niedzielnej mszy św. 

Roraty studenckie ze śniadaniem przygotowywanym przez duszpasterzy 

Jutrznia z godziną czytań po porannej mszy św. w soboty odmawiana wspólnie przez księży i 

wiernych 

Liturgiczna służba dorosłych   

Oprawa liturgiczna konkretnej mszy św. przez daną wspólnotę 

Lectio divina dla wszystkich chętnych – raz na dwa tygodnie z modlitwą spontaniczną przed 

Najświętszym Sakramentem 

Kawa u proboszcza/duszpasterza po mszy św. (od czasu do czasu) 

Wyjście księży przed kościół po mszy św. niedzielnej na krótka rozmowę 

Gazetka Parafialna – co tydzień ze słowem od proboszcza, niedzielnymi czytaniami, 

ogłoszeniami parafialnymi i z AŁ 



Kongres Św. Faustyny 

 

 

 


