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Wstęp

W badaniach dotyczących historii Kościoła łódzkiego zauważamy brak szerszych opra-
cowań odnoszących się do rozwoju sieci parafi alnej. Dopiero w 2010 roku wydano w formie 
albumowej książkę pt.: Kościoły Archidiecezji Łódzkiej. Nasze dziedzictwo, zawierającą krótki 
opis wszystkich parafi i wchodzących w skład archidiecezji łódzkiej. Szczególnie widoczny 
jest brak opracowań dotyczących poszczególnych probostw. Z tego względu podjąłem się 
opisania dziejów parafi i św. Antoniego, znajdującej się na łódzkim Żubardziu. Parafi i, która 
jeszcze do niedawna zaliczała się do jednej z największych w obszarze miasta, a w grudniu 
2009 roku obchodziła jubileusz 85-lecia powstania. 

W niniejszej książce prezentuję najważniejsze wydarzenia z historii parafi i św. Antoniego, 
zaczynając od chwili jej erygowania w 1924 roku, a kończąc na 2010 roku. Omawiane wy-
darzenia często są przedstawiane na tle dziejów Kościoła łódzkiego, warunkowane niejedno-
krotnie pracami nad budową świątyni, a po 1952 roku jej przebudowami celem dostosowania 
do potrzeb katechizacji oraz zakończeniem budowy wieży kościelnej. 

Treść książki postanowiłem podzielić na trzy rozdziały, które wyznaczają kolejne eta-
py rozwoju parafi i. W pierwszej części Czytelnik może zapoznać się z dziejami parafi i od 
chwili jej powstania do końca drugiej wojny światowej. Był to czas ciężki dla organizacji 
życia parafi alnego. Głównym powodem takiego stanu rzeczy były problemy gospodarcze, 
z jakimi borykało się państwo polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, oraz 
ogólna sytuacja panująca w kraju po wybuchu drugiej wojny światowej. W tej części książki 
znajdują się także informacje dotyczące organizacji parafi i i problemów stąd wynikających. 
Zawarłem też tam wiadomości na temat istniejącego wówczas drewnianego kościoła para-
fi alnego i budowy monumentalnej świątyni. 

Rozdział drugi został poświecony czasom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). Tam 
Czytelnik może przeczytać o postępach prac nad budową dzisiejszej świątyni, zapoznać się 
z jej planami oraz późniejszymi problemami związanymi z jej dokończeniem. Omawiany 
czas charakteryzował się wzmożoną aktywnością wiernych oraz nieprzychylną postawą władz 
wobec Kościoła katolickiego. 

Współczesność została opisana w rozdziale trzecim, który zaczyna się w momencie po-
działu parafi i, z której na przełomie lat 80. i 90. XX wieku powstały dwie inne: św. Marka 
Ewangelisty i Chrystusa Odkupiciela. W tym czasie probostwo musiało podjąć się szeregu 
wyzwań, jakie przyniosły przemiany geopolityczne w kraju. Części z nich udało się sprostać.

Informacje na temat parafi i św. Antoniego znajdują się w kilku publikacjach. Dotyczy 
to wspomnianej wyżej pozycji albumowej dotyczącej kościołów archidiecezji łódzkiej, ale 
również szeregu artykułów autorstwa ks. Tadeusza Gralińskiego, zamieszczonych w „Wia-
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domościach Diecezjalnych Łódzkich”, wymienionych w bibliografi i niniejszej książki. Na 
szczególną uwagę zasługuje jednakże praca magisterska (maszynopis) ks. Jacka Prostackiego: 
Historia parafi i św. Antoniego w Łodzi od 1924 do 1952 r., która została napisana w Akade-
mii Teologii Katolickiej w 1996 roku. Jej autor przedstawia dzieje parafi i od jej powstania 
do czasu wybudowania trzeciego kościoła w 1952 roku. W pracy podejmuje nie tylko pro-
blematykę dziejów świątyni, ale zwraca uwagę na historyczne i społeczne uwarunkowania 
dzielnicy Bałuty, gdzie omawiana parafi a się znajduje. Atutem tego opracowania jest również 
omówienie pracy duszpasterskiej wraz z prezentacją organizacji parafi alnych oraz sylwetek 
kapłanów pracujących w omawianym okresie w parafi i. Ks. J. Prostacki wykorzystał bogatą 
bazę źródłową oraz dostępną ówcześnie literaturę. Dużym mankamentem tego opracowania 
jest bardzo uboga ikonografi a, która mogłaby wydatnie wzbogacić jego dzieło. Najcenniej-
szym źródłem poznania dziejów parafi i okazały się: Kronika parafi i św. Antoniego w Łodzi 
oraz Akta Urodzeń, Ślubów i Zgonów, znajdujące się w Archiwum parafi i św. Antoniego. 
Skarbnicą wiedzy dotyczącą czasów sprzed drugiej wojny światowej okazały się Akta parafi i 
św. Antoniego, będące w posiadaniu Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi. 

W tym miejscu pragnę podziękować ks. dr. Kazimierzowi Dąbrowskiemu – dyrektorowi 
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi – za użyczenie akt dotyczących odnośnej parafi i oraz 
za okazaną pomoc przy ich opracowywaniu. Słowa podziękowania z mojej strony należą się 
również: ks. prałatowi Bogdanowi Nowackiemu – proboszczowi parafi i św. Antoniego – za 
wsparcie i zaangażowanie w dzieło napisania tej książki, oraz Panu prof. dr. hab. Kazimierzo-
wi Badziakowi za wiele cennych rad merytorycznych. Książka nie ukazałaby się, gdyby nie 
przychylne stanowisko Pana Michała Kolińskiego, dyrektora Domu Wydawniczego Księży 
Młyn, któremu w tym miejscu również serdecznie dziękuję. 

Oddaję w ręce Czytelnika książkę opisującą historię nie tylko parafi i św. Antoniego w Ło-
dzi, ale również ludzi, którzy ją tworzyli, współtworzyli i nadal tworzą.

Życzę przyjemnej lektury

              Rafał Bazaniak
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I uczynią mi święty przybytek,
abym mógł zamieszkać pośród was.
Budowę zaś przybytku i wykonanie 
wszelkich jego sprzętów
przeprowadzicie
dokładnie według tego, 
co ci ukażę.

   Księga Wyjścia
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Rozdział 1. 
Trudne początki

1.1. Życie religijne w Łodzi u progu niepodległości

Zakończenie pierwszej wojny światowej w listopadzie 1918 roku przyniosło długo ocze-
kiwaną przez Polaków wolność. Od tego czasu ziemie, które weszły w skład Drugiej Rzeczy-
pospolitej, zaczęły ulegać dynamicznym zmianom wywołanym w szczególny sposób potrzebą 
odbudowy przemysłu i struktury społecznej. Pierwsze lata niepodległości charakteryzują się 
w przypadku Łodzi szybkim wzrostem liczby ludności, spowodowanym głównie powrotem 
mieszkańców do miasta, oraz przyłączeniem nowych terenów w 1915 roku. Były to m.in.: 
wieś Bałuty Nowe, Bałuty Stare, Bałuty-Kolonia, Widzew, Zarzew, Dąbrowa oraz częścio-
wo wieś Chojny, Rokicie Nowe, Rokicie Wójtostwo, Rokicie Stare, Żabieniec, Radogoszcz 
i Antoniew Stokowski. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Żubardź został przyłączony do 
Łodzi w 1906 roku. W wyniku inkorporacji terenów podmiejskich obszar Łodzi w 1915 roku 
został powiększony do 5 875 ha. Tym sposobem rozwijające się miasto musiało zapewnić 
nowym mieszkańcom przyzwoite warunki do życia, dostęp do sieci komunikacji miejskiej, 
jak również zapewnić miejsca do wypoczynku i rekreacji. Podobnie rzecz się miała w przy-
padku zaspokojenia potrzeb religijnych. 

Obszar miasta Łodzi do chwili utworzenia diecezji łódzkiej (10 grudnia 1920 roku) pod-
legał archidiecezji warszawskiej. W tej sytuacji wszystkie decyzje dotyczące erekcji parafi i 
oraz budowy świątyń należały do biskupów warszawskich. W momencie powstania niepod-
ległego państwa polskiego na terenie Łodzi istniało niewiele parafi i, które nie mogły sprostać 
potrzebom wiernych. Na obszarze ówczesnej Łodzi istniały wtedy probostwa: Podwyższenia 
Św. Krzyża (ul. H. Sienkiewicza 38), Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (ul. Kościelna 
8/10), św. Stanisława Kostki (ul. Piotrkowska 265), św. Anny (al. Marszałka E. Rydza-Śmi-
głego 24/26), św. Józefa (ul. Ogrodowa 22), św. Kazimierza (ul. Niciarniana 7), Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa (ul. Zgierska 123) oraz Przemienienia Pańskiego (ul. Rzgowska 88). 
Poza granicami Łodzi znajdowały się wówczas parafi e: św. Antoniego w Łagiewnikach (ul. 
Okólna 185), św. Józefa w Rudzie Pabianickiej (ul. Farna 12), św. Wojciecha w Chojnach 
(ul. Rzgowska 242) oraz Najświętszego Serca Jezusowego w Retkini (ul. Retkińska 127). 
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Rozmieszczenie wymienionych parafi i pozwala stwierdzić, że zlokalizowane były prawie we 
wszystkich częściach Łodzi za wyjątkiem północno-zachodniej części miasta. Należała ona 
bowiem do parafi i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W chwili utworzenia diecezji 
łódzkiej pod koniec 1920 roku okazało się, że znajdowała się ona na samym końcu w staty-
stykach kościelnych odnoszących się do liczby świątyń względem przynależnej do nich liczby 
parafi an. Wymienione parafi e, przy których stały kościoły, nie mogły zaspokoić potrzeb ok. 
244 tys. wyznawców religii katolickiej, którzy w omawianym czasie zamieszkiwali miasto 
Łódź. Co gorsza, pracowała w nich zbyt mała liczba księży. Skutkiem takiego stanu rzeczy 
przed Kościołem łódzkim pojawiły się istotne wyzwania wobec wiernych, wynikające przede 
wszystkim z dalekich odległości, jakie dzieliły część parafi an od ich kościoła parafi alnego. 
Pilną w tym przypadku była potrzeba reorganizacji największej łódzkiej parafi i Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, która na początku lat 20. XX wieku liczyła ok. 75 tys. wiernych. 
Była to jedna z głównych przyczyn, dla której biskup Wincenty Tymieniecki podjął decyzję 
o podziale tejże parafi i i utworzenia z jej części nowego probostwa na Żubardziu. Powstała 
parafi a pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy miała objąć swoim zasięgiem północno-
-zachodnią część Łodzi. 

1.2. Powstanie parafi i i budowa pierwszej świątyni

Organizacja parafi i na Żubardziu rozpoczęła się w bardzo trudnym okresie w historii 
państwa polskiego. Na taki stan rzeczy wpływało wiele czynników, m.in.: zakończenie woj-
ny polsko-bolszewickiej (1921 rok), po której przystąpiono do rzeczywistej odbudowy pań-
stwa ze zniszczeń spowodowanych zakończonym konfl iktem, jak również pierwszej wojny 
światowej (1914-1918). W tym okresie nasiliły się trudności gospodarcze wywołane przez 
utratę rynków zbytu dla polskich przedsiębiorstw, w tym łódzkich, oraz potrzebę szukania 
stałej bazy surowcowej. Łódzkie fabryki powoli podnosiły się z upadku będącego skutkiem 
niemieckiej okupacji z lat 1915-1918. Proces ten był utrudniony przez szalejącą infl ację, jaka 
towarzyszyła odbudowie polskiej państwowości na początku lat 20. XX wieku. Taka sytu-
acja powodowała realne trudności w zbiórce niezbędnych środków na wzniesienie kościoła 
parafi alnego. Z pomocą pospieszył ks. kanonik Stanisław Szaniawski, pełniący urząd dzie-
kana oraz proboszcza w Zgierzu, który ofi arował dla potrzeb powstającej parafi i dom wraz 
z placem, jaki posiadał na łódzkim Żubardziu przy ulicy Aleksandrowskiej. Następnie na 
zebraniu parafi alnym pod przewodnictwem bpa Wincentego Tymienieckiego w dniu 27 maja 
1923 roku powołano Komitet Budowy Kościoła w składzie: prezes ks. kanonik Stanisław 
Szaniawski i grupa członkowska, do której wszedł proboszcz parafi i Wniebowzięcia NMP 
ks. Józef Gołębiowski oraz 20 parafi an. Zatwierdzenie Komitetu przez Komisariat Rządowy 
nastąpiło w dniu 13 sierpnia 1923 roku i od tego momentu wszystkie podejmowane przez 
niego działania nie spotykały przeszkód natury formalnej. Dlatego dopiero w tym momencie 
Komitet podjął kroki umożliwiające rozpoczęcie prac nad wzniesieniem świątyni. 
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Pierwszym etapem było znalezienie odpowiedniego miej-
sca pod budowę świątyni. W tym przypadku starania dotyczą-
ce placu zostały powzięte wcześniej przez bpa Wincentego 
Tymienieckiego. Otóż już 28 marca 1923 roku przed notariu-
szem Eugeniuszem Trojanowskim ks. bp odkupił od Lorenca 
Maurera dla tworzonej parafi i pw. św. Antoniego na Żubar-
dziu pięć działek o nr 65, 67, 68, 69 i 70 zlokalizowanych 
przy ulicy Maurera (dziś ulica św. Antoniego) za sumę 1 mln 
mkp (marek polskich). Wymienione działki stanowiły część 
dużej nieruchomości o numerze hipotecznym 4019, będącej 
własnością rodziny Maurerów, która na początku XX wieku 
została rozparcelowana na 108 placów. W sporządzonym akcie 
notarialnym Lorenc Maurer zrzekał się na rzecz powstającej 
parafi i tytułu własności odsprzedanych działek o powierzchni 
2 401 łokci kwadratowych (ok. 1 383 m²). Następnie postano-
wiono zamienić plac z domem ofi arowany przez ks. kanonika 

S. Szaniawskiego na kolejne cztery działki o łącznej powierzchni 120 050 łokci kwadratowych 
(ok. 69 149 m²), które znajdowały się również przy wymienionej ulicy i były własnością 
Wawrzyńca Maurera. Dodatkowo pan Maurer zobowiązał się dostarczyć 150 000 cegieł oraz 
przekazać jeszcze kawałek swojej ziemi. Działka ta posiadała dom z cegły, który planowano 
przeznaczyć na dom dla księży bądź kancelarię, sale katechetyczne itp. Plany te nie mogły 
zostać zrealizowane ze względu na zły stan techniczny obiektu. Wymusiło to podjęcie kolej-
nych działań zmierzających do znalezienia pomieszczeń dla organizacji kancelarii parafi alnej, 
mieszkań dla księży itd. W poszukiwania zaangażowała się kuria diecezji łódzkiej, która za 
pośrednictwem ks. Jana Bączka skierowała do Urzędu Mieszkaniowego przy Magistracie 
pismo, celem uzyskania niezbędnych pomieszczeń mieszkalnych dla nowych księży oraz 
kancelarii parafi alnej. Dodatkowo wskazano takowe lokale w kamienicy znajdującej się przy 
ulicy Franciszkańskiej 58 i Dworskiej 29 (dziś ulica Organizacji „WiN”). W pierwszej kamie-
nicy było to mieszkanie znajdujące się na pierwszym piętrze pod nr 2, składające się z trzech 
pokoi i kuchni, zaś drugie mieszkanie zlokalizowane było na parterze pod nr 1 i składało się 
z czterech pokoi z przedpokojem. Dużym atutem wskazanych lokali była bliskość do kościoła 
pw. Dobrego Pasterza. Wielkim zaskoczeniem okazała się odmowna decyzja władz miejskich 
argumentowana przepisami istniejącego wówczas prawa. 

Powstała sytuacja stała się impulsem dla przyszłych parafi an i ludzi dobrej woli. Z pomocą 
pospieszyli m.in.: pani Maurerowa, która przekazała plac po stronie południowo-zachodniej 
ulicy Maurera (dziś ulica św. Antoniego) oraz państwo Kowalscy, którzy ofi arowali plac po 
stronie północno-wschodniej tej samej ulicy. Biskup W. Tymieniecki również nie odmówił 
pomocy i zakupił od łódzkiego fabrykanta J. Johna dom drewniany oraz pokrył połowę kosz-
tów jego przeniesienia, co łącznie zamknęło się kwotą 430 dolarów. Jego decyzją rozpoczęto 
budowę plebani, zaś jako budulca użyto materiału z domu fabrykanta J. Johna.

Fot. 1. Biskup Wincenty Tymieniecki. 
Zdjęcie ze zbiorów autora
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Początkową fazą prac nad stworzeniem parafi i pw. św. Antoniego kierował proboszcz 
parafi i Wniebowzięcia NMP – ks. Józef Gołębiowski. Głównymi problemami, z jakimi mu-
siał się zmierzyć, były potrzeby natury materialnej. Warto zaznaczyć, że pomocą służył mu 
biskup W. Tymieniecki, którego dar w postaci 500 000 000 mkp stanowił zabezpieczenie od 
strony fi nansowej podejmowanych inwestycji. Podobnie uczynili ojcowie jezuici, którzy prze-
kazali na rzecz powstającej parafi i ofi arę zebraną podczas święceń wielkopostnych w sumie 
6 500 000 000 mkp. Pozwoliło to na stworzenie planu przyszłej świątyni którego autorem 
był ks. J. Gołębiowski, w którym przyjęto, że nowy kościół będzie posiadał pięć naw. Były 
to bardzo śmiałe plany, które zakładały wybudowanie gmachu o bardzo dużych rozmiarach. 
Projekt ten został odrzucony przez Komisję Kurialną, która wskazywała potrzebę zbudowania 
mniejszego kościoła trzynawowego. 

Sytuacja gospodarcza Polski na przełomie 1923 i 1924 roku była katastrofalna. Przejawiało 
się to głównie w szalejącej infl acji, która przeobraziła się w hiperinfl ację. Te niekorzystne 
zjawiska w gospodarce spowodowały szybkie wyczerpanie się zasobów fi nansowych, jakie 
otrzymała parafi a, a które wydawały się bardzo duże. Nie wystarczały również ofi ary prze-
kazywane na bieżąco przez darczyńców. Trudna sytuacja doprowadziła do wstrzymania prac 
budowlanych, co wzbudziło niepokój biskupa W. Tymienieckiego. Celem podjęcia wstrzy-
manych robót, m.in. wykończenia plebani, mianował księdza Romana Rajcherta, dotychcza-
sowego proboszcza w Strykowie, proboszczem powstającej parafi i św. Antoniego w Łodzi. 
Tym samym nowy proboszcz przejął kierownictwo nad pracami budowlanymi. 

Mianowanie ks. Romana Rajcherta proboszczem po-
wstającej parafi i na Żubardziu wprowadziło nowe siły do 
dzieła tworzenia wspólnoty. Widząc, że wysiłki nowego 
proboszcza zmierzają w dobrym kierunku, 5 sierpnia 1924 
roku biskup W. Tymieniecki wydał ofi cjalny dekret o erek-
cji parafi i pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego 
[patrz aneks 1]. Była to pierwsza parafi a erygowana na 
terenie Łodzi po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Wraz z tym dokumentem ksiądz proboszcz R. Rejchert 
otrzymał akta stanu cywilnego wszystkich wiernych za-
mieszkujących obszar powstałej parafi i, które do tej pory 
znajdowały się w parafi i Wniebowzięcia NMP. Dwa mie-
siące później, 14 października 1924 roku, ksiądz R. Raj-
chert wprowadził się do jeszcze niewykończonego domu, 
gdzie po czterech dniach, tj. 18 października, zebrał się 
Komitet Budowy Kościoła. Podczas spotkania ofi cjal-
nie przekazano kierownictwo budowy kościoła księdzu 
R. Rajchertowi. W tym czasie zadłużenie związane z pra-
cami budowlanymi wynosiło 7 500 zł. 

Fot. 2. Figura św. Antoniego. 
Zdjęcie ze zbiorów autora
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Nie czekając na zakończenie prac związanych z budową świątyni, ks. proboszcz postano-
wił zorganizować do czasu ich zakończenia tymczasową kaplicę w części domu parafi alnego, 
która pełniła niniejszą funkcję od 19 października do 21 grudnia 1924 roku. Do tejże kaplicy 
19 października 1924 roku przybyła procesja z kościoła Wniebowzięcia NMP, prowadzona 
przez bpa W. Tymienieckiego, na czele której przyniesiono fi gurę św. Antoniego. Podobi-
zna świętego została wykonana w zakładzie św. Wojciecha przy Alejach Jerozolimskich 23 
w Warszawie w październiku 1924 roku. Jej autorem był artysta architekt Wiesław Lisowski, 
który powziął się tego zadania na zlecenie ks. bpa W. Tymienieckiego. Ciekawostkę może 
stanowić fakt, iż pierwsza fi gura świętego wysłana do Łodzi (14 października 1924 roku) była 
zastępcza, metalowa, którą wykonano na potrzeby procesji zaplanowanej na dzień 19 paździer-
nika 1924 roku. Oryginalna fi gura św. Antoniego została nadesłana z kilkudniowym opóź-
nieniem, spowodowanym potrzebą pomalowania podobizny świętego i wyschnięcia farby. 
Statuę świętego zainstalowano we frontowej ścianie kaplicy od strony ulicy Maurera, skąd 
została przeniesiona do świątyni w chwili oddania jej do użytku. Rzeźba patrona parafi i była 
darem od bpa W. Tymienieckiego oraz niejakiego pana Włodarskiego. Wśród darów pasterza 

diecezji łódzkiej znalazły się ponadto monstrancja oraz 
biały ornat z adamaszku. Uroczystą procesję zakończyła 
Msza Święta odprawiona przez ks. R. Rajcherta przy 
asystencji ks. prałata Dominika Kaczyńskiego kapelana 
biskupa W. Tymienieckiego, ks. kanonika Wacława Wy-
rzykowskiego, ks. kanonika Stanisława Szaniawskiego 
oraz wielu innych kapłanów i alumnów. Po zakończeniu 
Mszy Świętej do licznie zgromadzonych wiernych spe-
cjalne przemówienie wygłosił biskup W. Tymieniecki, 
w którym zachęcał szczególnie parafi an do wspomo-
żenia dzieła budowy nowej świątyni pod wezwaniem 
św. Antoniego. 

Przez cały czas sprawą otwartą pozostawał zasięg te-
rytorialny parafi i. W tym celu bp W. Tymieniecki zwró-
cił się do okolicznych parafi i oraz księdza R. Rajcherta 
o sporządzenie projektu granic probostwa św. Antonie-
go. Bardzo ciekawą propozycję przedstawił 26 listopada 
1924 roku ks. Ryszard Malinowski, który uważał, że 
granice te powinny przebiegać w sposób następujący: 
od wschodu ulicą Barysza i ulicą Wróbla do ulicy Lu-
tomierskiej, następnie od południa ulicą Lutomierską 
do ulicy Klonowej, a następnie rowem prowadzącym 
do linii kolejowej Łódź–Zgierz, która stanowić miała 
zachodnią linię graniczną. Od północy granica z para-Ryc. 1. Szkic do projektu granic parafi i autorstwa 

ks. R. Malinowskiego z 1924 roku. 
Rysunek archiwalny ze zbiorów AAŁ


