
PLAN TYGODNIA OBCHODÓW UROCZYSTOŚCI ŚW JÓZEFA 

Niedziela (13.03) Parafia  św. Archaniołów Rafała i Michała, ul. Wojska Polskiego 3, Aleksandrów Łódzki 

18.00 Msza Święta za Ojczyznę i miasto oraz Świadectwo w ramach Tygodnia Obchodów Święta Św. Józefa 

19.00-20.00 Spotkanie w ramach Łódzkiego Tygodnia Obchodów Święta Św. Józefa dla wszystkich zainteresowanych 

na plebanii Parafii. 

Spotkanie poprowadzi moderator Duszpasterstwa Mężczyzn św. Józefa. 

 

Poniedziałek (14.03) DA Piątka, ul. ks. Skorupki 5, Łódź 

18.00 Konferencja dla mężczyzn w DA Piątka 

19.00 Msza św w ramach rekolekcji wielkopostnych wraz z konferencją dla wszystkich 

 

Wtorek (15.03) Parafia Najświętszego Imienia Maryi, ul Sopocka 23/29, Łódź 

18.00 Msza św, po niej (ok. 19.00) spotkanie dla mężczyzn w budynku parafialnym 

 

Środa (16.03) Parafia Najświętszej Eucharystii, ul. Popiełuszki 9, Łódź  

19.00 spotkanie dla mężczyzn w budynku parafialnym przy ul. Popiełuszki 9 

 

Czwartek (17.03) Parafia Najświętszego Imienia Jezus,  ul Sienkiewicza 60, Łódź 

19.00 spotkanie dla mężczyzn, m.in.  wspólny Różaniec 

 

Piątek (18.03) Parafia Zesłania Ducha Świętego, ul. Piłsudskiego 1, Aleksandrów Łódzki 

20.00 Droga krzyżowa ulicami Aleksandrowa Łódzkiego z udziałem Duszpasterstwa Mężczyzn pod patronatem św. 

Józefa 

Zakończenie w Parafii  św. Archaniołów Rafała i Michała, ul. Wojska Polskiego 3, Aleksandrów Łódzki 

 

Uroczystość św. Józefa – centralny punkt tygodnia 

Sobota (19.03) Parafia Archikatedralna św Stanisława Kostki, ul. ks. Skorupki 9, Łódź 

12.00 uroczysta Msza Święta w ramach obchodów św. Józefa - Patrona Archidiecezji Łódzkiej 

Następnie wspólne spotkanie w DA „Piątka” (ul. ks. Skorupki 5, Łódź) 

Zapraszamy wszystkie grupy mężczyzn oraz tych, którzy nie chcą stać w miejscu w swoim życiu 

Wspólna modlitwa 

Konferencja 

Prezentacja grup męskich Łodzi i okolic 

Czas na spotkania indywidualne 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY 

Duszpasterstwo Mężczyzn pod patronatem św. Józefa 
 

Miejsce: Parafia św. Archaniołów Rafała i Michała, ul. Wojska Polskiego 3, Aleksandrów Łódzki 

Czas: 1 i 3 piątek miesiąca po Mszy Św. o 18.00 

Aktualny i dokładniejszy kalendarz jest na naszej stronie internetowej. 

Spotkania odbywają się w sali na plebanii parafialnej 
 

Formacja: 

"Żelazo żelazem bywa naostrzone; tak mąż zaostrza oblicze przyjaciela swego" (Prz 27,17) 



Każde spotkanie to kolejny etap w drodze za Chrystusem. Chcemy bardziej poznawać miłość jaką nas obdarzył Bóg i 

bardziej dostrzegać ją wokół nas i w nas. Co od niej czasem może oddalać i jak stać się przyjacielem Jezusa. To droga, 

w której wzajemnie się wspieramy przez dzielenie się własnymi doświadczeniami i poprzez nasze postawy, ostrząc 

charaktery.  
 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczyna się krótką modlitwą oraz wprowadzeniem do aktualnego tematu. 

Następnie w grupach, wraz z moderatorami, bazując na materiałach opartych na Słowie Bożym, dzielimy się swoimi 

doświadczeniami i przemyśleniami. Część duszpasterską podsumowujemy wspólną modlitwą. 

Następnie, w miarę potrzeb, rozmawiamy o sprawach organizacyjnych. 
 

Kontakt: 

http://www.parafiaarchaniolow.pl/index.php?m=grupy&f=katecheza 

Krzysztof Kustosz: 603 540 119, kkustosz888@gmail.com 

Jarosław Różycki: 501 706 294 

 

 

Mężczyźni św Józefa 
 

Miejsce: Duszpasterstwo Akademickie Piątka, ul. ks. Skorupki 5, Łódź 

Czas: 2 i 4 wtorki miesiąca, Msza Św 19.00, następnie spotkanie do ok 21.30 
 

Miejsce: Parafia Najświętszego Imienia Maryi, ul Sopocka 23/29, Łódź 

Czas: 1 i 3  wtorki miesiąca, Msza Św 18.00, następnie spotkanie 
 

Forma spotkań: Stałe grupy dzielenia, w których  stajemy przed sobą z zagadnieniami dotyczącymi naszego życia, 

relacji z Panem, naszych rodzin, obowiązków. Spotkania prowadzimy na podstawie książki "Drogowskazy - jak być 

katolickim mężczyzną we współczesnym świecie". Opieramy się również na Piśmie Świętym i KKK.  

Oczywiście same wtorki to za mało. Potrzebujemy budować siebie jako mężczyzn każdego dnia, nie tylko we wtorki; 

żeby dzielić się tym, co w nas pracowało na codzień. Chcemy też aktywnie spędzać czas. 

Są wśród nas osoby pracujące, jak i studenci.  
 

Kontakt: 

www.mezczyzni.net    Łódź 

ks. Łukasz Tarnawski, 516 180 117, xlukaszt@gmail.com  

Jakub Mlost, 694 963 960, j.mlost@gmail.com 

 

 

 

Grupa mężczyzn przy parafii Najświętszej Eucharystii 
 

Miejsce: Parafia Najświętszej Eucharystii, ul. Popiełuszki 9, Łódź 

Czas: 1 i 3 środa miesiąca, godz. 19.00. 
 

Spotkania odbywają się na plebanii naszej parafii przy ul. Popiełuszki 9.  

Swoją formację opieramy na Słowie Bożym, a przebieg spotkania jest następujący: 

1) Modlitwa do Ducha Świętego 

2) Wspólne rozważanie Słowa Bożego przy wykorzystaniu przekładów z języków oryginalnych, komentarzy 

katolickich i innych materiałów 

3) Dyskusja w grupach mająca na celu przeniesienie tego, co Bóg do nas mówi na grunt naszej codzienności 

4) Modlitwa w naszych intencjach 
 

Serdecznie zapraszamy na spotkania – z doświadczenia możemy się podzielić, że przynoszą one owoc  w naszym 

życiu, a także mają formę szczególnie przystępną dla mężczyzn.  
 

http://www.parafiaarchaniolow.pl/index.php?m=grupy&f=katecheza
mailto:kkustosz888@gmail.com
http://www.mezczyzni.net/
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Kontakt: Grzegorz Grabowski, 665 800 702, ggrabowski@gmail.com 

 

 

Grupa Męska św. Józefa 
 

Miejsce: Parafia Najświętszego Imienia Jezus (o jezuici),  ul Sienkiewicza 60, Łódź 

Czas: czwartki, godz. 19.00 (sala św Stanisława Kostki) 
 

Męska grupa modlitewna św. Józefa jest integralną częścią Wspólnoty "Mocni w Duchu".  Jeżeli szukasz męskiego 

grona, które łączy miłość do Boga Ojca i troska o swoją rodzinę i powołania: ZAPRASZAMY. Podejmij Wyzwanie !! 

Podstawową formą spotkania jest wspólna modlitwa Różańcem w gronie mężczyzn. W trakcie spotkań dzielimy się 

ważnymi dla naszego życia tematami; zapraszamy ciekawych gości. 
 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca stajemy przed Najświętszym Sakramentem w Ognisku Bożego Pokoju 

(ul. Gdańska 85, Łódź), od godz. 20.00. 
 

Kontakt: 

www.facebook.com/grupa.jozefa 

lkczajka@gmail.com  
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