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, KLASZTOR sw~ JÓZEFA W 'ŁODZI 

W 1945 r. prowincjał o. Józef Prus rozpoczął starania b założenie 

nowego klasztorll w Łodzi. InspIratorkami tej fundacji stały się łódzkie 
karmelitanki bose, które pragnęły mieć stałą opiekę duchową ze strony 
własnego Zakonu. 

W pobliżu ich klasztoru, w gminie Radogoszcz, przy zbiegu ul. św. 
Michała i Liściastej wznosił się 9Puszczony przez Niemców kościół i ple
bania z czterema morgami ziemi. Nieruchomość ta, na mocy- aktu kupna 
dokonanego przed notariuszem Kuleszą, (w Zgierzu, dnia 8 czerwca 
1920 r.za nr'repert. 114), należała do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Zgierzu. Posiadała oddzielną księgę wieczystą pod nazwą "Nierucho
mość w Julianowie nr 106"; nr repertorium hipotecznego 140 1• 

Na grtmcie tym, w 1935 r. ewangeliccy parafianie zbudowali zbór 
i plebanię. Nie dokończona jeszcze świątynia protestancka, w czasie II 
wojny światowej służyła za magazyn niemiecki. Po wyswobodzeniu 
Łodzi, nieruchomość zaliczona została w poczet dóbr poniemieckich. 

Dnia 1 maja 1945 r. (L. 130/45) o. Józef Prus zwrócił się do Zarządu 
Gminy Radogoszcz z prośbą o przydzielenie karmelitom bosym opusz
czonego zboru z zabudowaniami i ogrodem. Zarząd Gminy, pismem 
(z dnia 1 maja 1945 r.) skierowanym do Kurii Biskupiej w Łodzi, poparł 
prośbę karmelitów, eddając zbór na użytek Kościoła katolickiego 2. Po
nadto 11 maja 1945 r. o. prowincjał skierował do Głównego Urzędu Tym
czasowego Zarządu Państwowego prośbę o prawomocne przekazanie 
zboru poniemieckiego Zakonowi. Stanisław Dowbór, naczelnik Wydziału 
Głównego Urzędu Tymczasowego Zarządu Państwowego, pismem z dnia 
12 maja 1945 r. L. Dz. 1112/IV-45, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 
6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych 3, oddał w za
rząd i użytkowanie Zakonowi Karmelitów Bosych zbór poniemiecki 
z całym majątkiem ruchomym i nieruchomym 4. 

1 AKŁ 1. Akta fundacyjne klasztoru k. 1 v. 
2 Tamże k. 1. 
3 Dz URP nr 17 poz. 97. 
4 AKŁ 1. Akta fundacyjne klasztoru k. 2. 
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'Na podstawie tych dokumentów. karmelici ~ weszli W 'użytkowanie 
nieruchomości: Pr.zysłany pfzez::prowincjała.:o>Elizeusz .. Trze:ciak,!dbjął 
wposiadahie' kosciół.· ż plebanią., ;Pragnąc i jak na jr.ychle Jotwo:r'zyc śWią:~ 
tynię dla katolików, zwrócił się do Kurii Biskupiej z prdśbąó 'tirzędbwe 
otwarcie;i 'poświęcenie kapUcy'."Ks;. bpJa~ińąkLnie' zgodżił· s-ięriacitwar
cie domu zakqnnego, dopóki karmelici nie uzyskają prawa własności. 
Wówczas o. Elizeusz Trzeciak w dniu 28 czerwca 1945 r. sam na własną 
rękę poświęcił i otworzył kaplićę rq~po~i'ynając nabożeństwa dla wier
nych. Dnia 29 maja 1947 r. o. t)r~~·iri.cj~{ponQ-'W:riie:żw:rócił się do Kurii 
Biskupiej o pozwolenie nastąłE~ osiedlenie się,;'karmelitów w Łodzi. Tym 
razem ks. bp sufragan K. Tqmczak, wikariusz'generalny; pismem z dnia 
29 maja 1947 r. L. 1506/47 przyjął .. Ka.r.llleJJt6'w do diecezji, zezwalając 
im na stałe osiedlenies.ięwŁOdzi· 5i"'·'· . " ". . 

Objęty kościół byłwst~n'iesui-owym,' a plebcmia w czasie działań 
wojennych zdemolowana. Według obliczeń inż. War,::ława Kowalewskie
go, biegłego sądoweg6w zakresie budownictwa i" ś~acunków nierucho
mości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, koszt robó,t wykonanych przez 
parafię ewangelicką wynosił zgodnie z wyceną 78~.47:tzł. 

Kościół murowany,.jednonawowy. W chwili objęcia'przez Zakon po- . 
siadał wyprowadzone mury nawy głównej, prezbiter:~um; 'wieży oraz zro
bione z żelaza więzary dachowe pokryte dachówką. Wykonane również 
były: trzecia część szalowania drewnianego stanowiąca sufit kościoła 
nad nawą, podłoże pod posadzkę i podpiwniczenie części kościoła 
(ryc. 115). 

Po objęciu' nieruchomości, karmelici 
budowę kościoła wraz z wewnętrznym 
wynosiły 6: . 

1. Roboty ziemne 
2. " murowe 
3. tynkowe 
4. betonowe 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
"11. 
12. 

5 Tamże k. lO.. 

'! 

ciesielskie 
stolarskie 
Ślusarskie 
dekarskie 
specjalne 
kanalizacyjne 
elektryczne 

Budynki kiasztorne . 

Razem 

6 AKŁ 5. Akta .procesu o, klasztor lf: .. 73-"-:-IlO; .. 

38 - Zakon 00. Karmelitów Bosych 

własnymriakładem ukończyli 

uposażeniem., Koszty budowy 

1.9~0 zł 

37.825 zł 
58.295 zł 

1.461.00 zł 
259.440 zł 

243.100 zł 

42.000 zł 
70.000 zł 

1.496.000 zł 
260.000 zł 

99.606 zł 
500.220 zł 

4.529.406 zł 
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W ramach prac stolarskich wykonano: okna,' drzwi, podłogi, szafy, 
ławki, klęczniki, balustradędępową za 35 . .0.0.0 zł, ołtarze boczne rzeźbio
new drzewie dębowym za 20.0 . .0.0.0 zł,' ambonę ---'- 1 .oO . .o.o.oŹł i 5 konfesjo" 
nałów 2.0.0 . .0.0.0 zł . 

. W zakr~sie inwestycjispetjalnychwybudowano noweorgahy ·25-gło-
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17. Łódź. Rzut przyziemia kościoła SW" Józefa wg pomiarów z 1968z:. 
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sowe za 750.000 zł, wielki ołtarz z marmuru 'za 500.000 zł i zakupiono 
dwa dzwony na wieżę za 220.000 zł. 

Parafia ewangelicka .W Zgierzuupmmiiała się o 'swoją własność: 

W dniu .31 grudnia 1955 r. w pozwie wniesionymdosąduzażądałaode~ 
brania karmelitom 4 morgów ziemi, kościoła i plebanii/Sąd Wojewódzki 
dla<miasta Łodzi,WydiiałIICyw:ilny, po rozpatrzeniu sprawy, wyrokiem 
z dnia 4 lutego 1957:r. oddalił powództwo i zasądził parafię ewangelicką 
w Zgierzu na koszta procesowe motywując, że karmelici otrzymali nie-

. ruchoń1dśćw użytkowanie od prawomocnego. zarządu 7., Parafia -ewarb 
gelicka:wnidśłaodwołanie od wyroku Sądu Wojewódzkiego do Sądu 
Najwyższego w Warszawie 8. Wyrokiem,Sądu Najw:yższegow Warsza~ 

wie,_ z' dnia 10 listopada:1958 L, karmelici hosi zobbwiązanizośtali' do 
zwrotu ewangelicko-'augsburskiej parafii: 4 nioqjów pola, kościoła- i ple'; 
banii 9., Ponieważ'<.ihwestycjeprzeprowadzone przez ;karmelitów kilka
krotnie przewyższały wartośćhieruchomości przejętychpoproteshm
tach, dlatego parafiaewangel1cka chcąc zająć przysądzoną realność, mu
siałaby' zwrócić Zakonowi koszty_przeprowadzonych inwestycji. 'Wa
cław Kowalewski,inż:ynier,. biegły,- sądowy w zakresie budownictwa 
i _ szacunków:'nieruchomośeiprzy Sądzie Okręg'6wyIiLw:Łodzi,- oszacował 
wartość nieruchomości z·kosztem, .robót. wykonanych przezgniinę ewan" 
gelicką na 1.599.271 zł. Natomiast koszt robót wykonanych przez kar
melitów ustalił na 4.029.186 zł 10. Dla załatwienia tej sprawy polubownie, 
rozpoczęto pertraktacje. Parafia ewangelicka wyraziła chęć sprzedaży 
nieruchomości Zakonowi. Definitorium Prowincjalne aktem z dnia 20 ma
ja 1960 r. wyraziło zgodę na wypłacenie parafii ewangelickiej maksy
malnej sumy 800.000 zł. Pełnomocnikiem do załatwienia tej sprawy 
w imieniu prowincjała został delegowany o. Paweł Gut, dotychczasowy 
przełożony klasztoru w Łodzi. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń i za
łatwieniu spraw urzędowych, w dniu 30 czerwca 1960 r. zawarto kon
trakt kupna-sprzedaży w Pa:p::ś:'wowym :sJurze Notarialnym w Warsza
wie nr rep. A/a-I-5181/ąo.Addlf Waldemar Gaępary'w imieniu Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w'z.gie.rzu sprze<;lałZakonowi Karmelitów 
Bosych powyższą riferu_clióiność. za cenę 710.000zł ll . ,Mocą tego aktu 
karmelici weszli w prawne posiadanie nieruchomości w Łodzi na Rado
goszczu przy ul. Liściastej' 9. Na podstawie powyższego aktu notarial
nego, Sąd Powiatowy dla m. Łodzi, Wydział VI Ksiąg Publicznych, po
stanowieniem z dnia 2 lipca 1962 r. pozwolił przepisać do księgi wieczys
tej "Nieruchomość w Julianowie nr 106 nr rep. hip. 1401" Zakon Kar
melitów Bosych, w miejsce Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu. 

38* 

7 Tamże k. 1. 
B Tam:i:e k. 67. 
9 Tamże k. 70. 
10 Tamże k. 73. 
11 AKŁ 2. Akta kupna klasztoru w Łodzi k. 25 
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.. :,Pąuzyskaniuprawa'własnoś,ci;-ks. 'stefan kard. Wyszyński, prymas 
Polski - na mocy specjalnych upraWnień Stolicy-Ap;;- dekretem'dato". 
wanym w Warszawie, dnra 24m~ja,t961 r. N. 2684/6l!P'/ ad L. dz. 59/ 
/6L"~: ką.nonicznieerygował .:nowy .dom zakonny, 'oraż uprawomocnił 

, dokonywane czynności 12 • 

. . ' W ,1;,' 1966--71969' staraniem 'o. 'j"ana 'Chrzciciela Kołaczka" przeora 
klasztoru, zainicjowano nowoczesny wystrój wnętrza kościoła. Plany 
wyposażenia opracował ks; Tadeusz Furdyna, salezjanin. W tym też cza: .. 
sie wykonanO drogę krzyżową oraz kilka witraży. W następnych latach, 
za 'przeorstwa o; Floriana od .Chrystusa Ukrzyżowanego (Knapika), wy
konano dalsze witraże żkratami:na -okna, nowe oświetlenie' wnętrza, 
stały ołtarz w środku prezbiterIum, położoncimozaikę Vi absydzie, ume
blowano zakrystię i dachy świątyni pokr,ytb pocynkowaną blachą. ,,-

Po całkowitym wyposażenIu wnętrza, k.s;bpJÓzef; Rozwadówski, 
ordynariusz łódzki, konsekrował kościół ,Św. Józefa w dniu 20 marca 
1972 r.Z jego też inicjatywy er:ygowano tutaj para:fię. Duszpasterstwo 
parafialne rozpoczęli karmelici prowadzić uroczystością 'nawiedzenia 
obrazu Matki Bożej Jasnogórskie} (w :rama-eh ogólnopolskiej peregryna~ 
cji) , dnia 25 listopada 1974 T. Pie'I1WSż"'1ll probosz'czem erygowanej pa., 
rafii został zamianowany' o. Florian Knapik, przeor' klasztoru. " 

12 AKŁ 1. Akta fundacyjne klasztoru k. 13. 


