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Planszę tworzy sześć map. Pierwsza z nich prezentuje strukturę wyznaniową mieszkańców Łodzi w roku 1931. Kolejne trzy mapy dotyczą wyznania rzymsko-katolickiego. Ukazują one następujące zagadnienia: „Parafie według okresu erygowania i liczby mieszkańców
w roku 2000”, „Duchowieństwo w parafiach w roku 2000”, oraz – „Obiekty sakralne oraz
kościelna infrastruktura społeczna w roku 2000”. Na dwóch kolejnych mapach pokazano
lokalizację obiektów oficjalnie użytkowanych przez „Wyznania ewangelickie i tradycji
ewangelicznej” (mapa 5) oraz „Inne wyznania” (mapa 6). Na tych dwóch mapach uwzględniono: obiekty sakralne (zgodnie z nazewnictwem używanym przez poszczególne kościoły i
religie), cmentarze grzebalne oraz inne obiekty (głównie obiekty administracji kościelnej lub
budynki mieszkalne).
Obecna struktura wyznaniowa Łodzi jest wynikiem specyficznego rozwoju tego miasta,
w tym rozwoju demograficznego (Rys. 1). Do początku XIX w. Łódź była małym
miasteczkiem, w którym większość stanowili rzymscy katolicy, a ludność wyznania
mojżeszowego ograniczała się do kilku rodzin. Od połowy XIX w. struktura wyznaniowa
stawała się coraz bardziej złożona. W okresie dynamicznego rozwoju przemysłowego
zaczęli do Łodzi napływać osadnicy z różnych stron Europy, głównie z obszaru dzisiejszych
Niemiec i Czech, w większości protestanci. Liczni prawosławni Rosjanie przybywali tutaj
obejmując stanowiska w wojsku lub administracji państwowej. Mozaika wyznaniowa była
charakterystyczną cechą Łodzi aż do lat 40-tych XX w. W 1931 r. mieszkało tu 340 486
rzymskich katolików (56% mieszkańców miasta), 56 159 protestantów (9%), 2 122
prawosławnych (0,4 %), 202 497 żydów (33%) oraz 2 034 wyznawców innych religii
i niewierzących. Okres II wojny światowej i lata powojenne przyniosły eksterminację
większości żydów, ucieczkę Niemców oraz późniejszą emigrację Czechów i pozostałych
Niemców oraz Żydów. Jednocześnie nastąpił znaczny napływ ludności katolickiej. Coraz
bardziej intensywnie zaczęły też działać nowe ruchy religijne: chrześcijańskie, buddyjskie,
hinduistyczne i inne.
Obecnie Łódź jest regionalną stolicą czterech religii. Jest siedzibą:
-

Archidiecezji Łódzkiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego,

-

Arcybiskupa Diecezji Łódzko-Poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego,

-

Biskupa Diecezji Łódzko-Śląskiej Starokatolickiego Kościoła Mariawitów,

-

Biskupa Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
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Rys. 1. Struktura wyznaniowa mieszkańców Łodzi w latach 1820 - 2001
W roku 1920 decyzją Papieża Benedykta XV ustanowiona zostaje diecezja łódzka z siedziba w Łodzi. W ciągu kolejnych lat granice diecezji ulegały kilkakrotnym zmianom. Ostatecznie w roku 1990 Papież Jan Paweł II wyznaczył obowiązujący aktualnie podział administracyjny Kościoła w Polsce. Na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” Łódź stała się
stolicą Archidiecezji podległej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Archidiecezja Łódzka
podzielona jest na 34 dekanaty, które z kolei dzielą się na 211 parafii.
Obszar Łodzi przynależy do 71 parafii1, spośród których 65 posiada kościoły parafialne
w granicach miasta. Pozostałe 6 parafii obejmujących swym zasięgiem Łódź posiada swe
siedziby w gminach bezpośrednio graniczących z terenami miejskimi. Całkowicie w granicach miasta zlokalizowanych jest 58 parafii, 7 zaś wykracza swym terenem poza granice
administracyjne miasta.
Podstawowe źródło, na podstawie którego oparto się przy konstruowaniu prezentowanych map stanowił „Informator 2001 Archidiecezja Łódzka”. Uzupełniające informacje
zaczerpnięto także z serwisu internetowego archidiecezji (www.archidieceja.lodz.pl).
Pierwsza z map zatytułowana „Struktura wyznaniowa mieszkańców w roku 1931” opracowana została na podstawie materiałów z ostatniego spisu powszechnego, przeprowadzonego w roku 1931, zawierającego dane dotyczące wyznań religijnych. Mapa ukazuje Łódź
w ówczesnych granicach administracyjnych z podziałem na dzielnice spisowe pokrywające
się terytorialnie z obszarami komisariatów policji. Na mapie uwzględniono trzy najliczniej
reprezentowane w mieście grupy wyznaniowe. Zróżnicowanie wielkości diagramów ( z wykorzystaniem skali liniowej) pozwala zapoznać się nie tylko ze strukturą wyznaniową ale
także z liczbą wiernych w poszczególnych rejonach Łodzi.
Kolejne dwie mapy, dotyczą wyznania rzymsko-katolickiego i ukazują prezentowane
zagadnienia w przekroju parafii2. Mapa czwarta ukazująca lokalizację poszczególnych
obiektów zbudowana została z wykorzystaniem planu adresowego Łodzi opracowanego
przez firmę „Imagis”.

Podstawowym źródłem informacji do opracowania map dotyczących pozostałych
wyznań religijnych były wywiady kwestionariuszowe przeprowadzone z przedstawicielami
poszczególnych łódzkich kościołów. Uzyskane dane weryfikowane były w oparciu o informacje uzyskane w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, i zawarte w publikacjach. Największa
stwierdzona rozbieżność dotyczy liczby wyznawców Związku wyznania Świadków Jehowy.
Większość źródeł określa liczebność całego okręgu na 10 do 14 tys. osób. Natomiast według
udzielonych nam informacji na obszarze Łodzi mieszka ok. 3400 głosicieli, czyli bez dzieci
i sympatyków.
Niestety autorom planszy nie udało się potwierdzić działalności wszystkich wyznań znajdujących się w wykazie kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie województwa łódzkiego. W aktualnym wykazie znajduje się 40 kościołów i związków religijnych. Wydaje się, że niektóre z nich mogły zawiesić działalność lub zmienić swoją siedzibę,
a nie ma obowiązku rejestracji takich zmian w organach państwowych. Trudności w nawiązaniu kontaktu mogą także wynikać z hermetycznego ich charakteru, ograniczającego się
również do niewielkiej liczby wiernych (do 20 osób). Ponadto autorzy zdają sobie sprawę
z obecności na terenie Łodzi wyznawców innych jeszcze religii. Są nimi przede wszystkim
pochodzący z zagranicy studenci łódzkich uczelni (którzy częstokroć po ukończeniu studiów
zostają w Łodzi) oraz obcokrajowcy przybywający tu przy okazji różnego rodzaju działalności (głównie zza wschodniej granicy Polski: Ukraińcy, Ormianie, Wietnamczycy i inni). Nie
tworzą oni jednak bardziej sformalizowanych struktur bądź własnych organizacji wyznaniowych, zadowalając się uprawianiem kultu religijnego we własnym zakresie. Dwukrotnie
autorzy spotkali się z odmową udzielenia informacji. Przedstawiciele Związku Ayapa Yogi
i Związku Hatha Jogi „Brama Jogi” stwierdzili, że mimo iż zarejestrowani są jako związek
religijny, to nie powinni być traktowani jako religia, ponadto w ich zajęciach uczestniczą
członkowie innych wyznań.
Zdecydowanie najważniejszą pozycję wśród łódzkich kościołów zajmują wyznawcy religii rzymsko-katolickiej. Świadczy o tym liczba kościołów i pozostałych obiektów sakralnych jak również ilość instytucji, stowarzyszeń i szkół związanych z tą religią. Autorzy
napotkali na problemy związane z podaniem dokładnej liczby wiernych wyznania rzymskokatolickiego. Dokładne określenie liczby wyznawców okazało się niemożliwe, gdyż władze
kościelne udzielają jedynie informacji dotyczących liczby mieszkańców poszczególnych
parafii. Stąd też dane te przyjęto za podstawę przy konstruowaniu miar wykorzystanych na
dwóch mapach ( 2 i 3).
Mapa 2 poza ukazaniem liczby mieszkańców w poszczególnych parafiach dostarcza
informacji o okresie powstania poszczególnych parafii. Krańce wyznaczonych 6 przedziałów czasowych odpowiadają ważnym wydarzeniom w historii Polski (III rozbiór Polski,
odzyskanie niepodległości, zakończenie II wojny światowej a następnie przełomy polityczne
z roku 1970 i 1989). Analizując liczbę powstałych parafii w poszczególnych okresach
zauważamy wyraźne dysproporcje w stosunku do czasu ich trwania. W pierwszym okresie
liczącym blisko 600 lat erygowano jedynie 3 parafie, w okresie zaborów powstało 12 parafii,
a w czasach II Rzeczypospolitej dalsze 10. Wyraźne zahamowanie tempa przyrostu liczby
parafii widoczne jest w okresie powojennym do roku 1970 (jedynie 5 parafii). Przemiany
polityczne i poprawa stosunków Państwo – Kościół po roku 1970 spowodowało dalsze działania na rzecz tworzenia nowych parafii. Należy pamiętać, że utworzenie parafii wiązało się
z uzyskaniem zgody na budowę kolejnego kościoła. Zmiany ustrojowe z roku 1989 spowodowały ułatwienia w tym zakresie, co zaowocowało utworzeniem w przeciągu 11 lat aż 23
nowych parafii na terenie Łodzi. Wprowadzone na mapę numery pozwalają na identyfikację
patrona parafii oraz przynależności parafii do poszczególnych dekanatów2.
Mapa 3 ukazuje stan liczebny duchowieństwa w Łodzi z podziałem na poszczególne
parafie. Uwzględnieni zostali tu księża w kościołach parafialnych oraz zakonnicy i siostry
zakonne zamieszkałe na terenie miasta. Łącznie w parafiach łódzkich posługę kapłańską
świadczy 221 księży, w zakonach męskich zamieszkuje 178 zakonników zaś w zgromadzeniach sióstr zakonnych mieszka 426 zakonnic. Spośród zakonów męskich najliczniejszym
jest zakon Franciszkanów (69 zakonników), natomiast ze zgromadzeń zakonnych najliczniej
reprezentowane są Karmelitanki Dzieciątka Jezus (87 sióstr zakonnych).
Obsada liczebna parafii łódzkich jest dość zróżnicowana. Są tu zarówno parafie z jednym
kapłanem (5) jak i z dziewięcioma (2). Najczęściej w parafiach jest dwóch księży (18), zaś
w pozostałych od trzech do pięciu.
Najwięcej jest parafii, w których na jednego księdza przypada od 1000 do 3000 oraz
od 3000 do 5000 mieszkańców. Łącznie stanowiły one ponad 81% wszystkich parafii.
W pięciu łódzkich parafiach na jednego księdza przypada mniej niż 1000 mieszkańców. Jest
także jedna parafia, w której wskaźnik ten wynosi ponad 7000.
Mapa 4 przedstawia rozmieszenie obiektów sakralnych oraz infrastruktury społecznej
kościoła rzymsko-katolickiego. Poza 65 kościołami parafialnymi wymienić tu należy
13 cmentarzy grzebalnych3, 17 kaplic i kościołów filialnych, 20 urzędów i instytucji kościelnych, 10 siedzib ruchów i stowarzyszeń katolickich, 36 domów zgromadzeń zakonnych,
18 domów zakonów męskich oraz 14 budynków szkół średnich i wyższych. Szczegółowe
informacje dotyczące zaprezentowanych obiektów oraz pozostałych nieuwzględnionych na
mapie dostępne są w literaturze i przytaczanych materiałach źródłowych.
Wskazać należy na występowanie znacznej koncentracji prezentowanych obiektów
w bezpośrednim sąsiedztwie Archikatedry Łódzkiej. Zlokalizowanych jest tu ponad 20 spośród 193 obiektów i elementów infrastruktury społecznej. W pozostałych częściach miasta
koncentracja jest znacznie mniejsza z pewną tendencją do skupiania się obiektów infrastruktury w centrum miasta oraz przy niektórych kościołach parafialnych.
W Polsce istnieje 15 kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie
odrębnych ustaw4. Spośród nich w Łodzi nie potwierdzono działalności: Wschodniego
Kościoła Staroobrzędowego, Muzułmańskiego Związku Religijnego oraz Karaimskiego
Związku Religijnego. Ponadto 138 kościołów i związków wyznaniowych wpisane jest
do „Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych”. W 2001 r. w Łodzi miało swoje
siedziby 10 tego typu kościołów i związków wyznaniowych. Ponadto Łódź zamieszkują
wyznawcy: 1. Chrześcijańskiej Wspólnoty Jezus Panem (4 osoby należące do zboru w
Pabianicach), 2. Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang (50 osób), 3. Wiary
Baha'i w Polsce (3 osoby dojeżdżają do Warszawy), 4. Lectorium Rosicrucianum - Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża (5 osób przynależy do ośrodka w Wieluniu).
Wiele z działających w Łodzi kościołów i związków wyznaniowych nie posiada w mieście wykształconych struktur przestrzennych lecz wchodzi w skład określonych struktur
ogólnopolskich:
a) Kościół Ewangelicko-Augsburski (luteranie) posiada 6 diecezji i 1 diakonat. Parafia
Łódź należy do diecezji warszawskiej, b) Kościół Ewangelicko-Reformowany (kalwini)
posiada 10 parafii, w tym Parafię Łódź, c) Kościół Chrześcijan Baptystów (baptyści) posiada
9 okręgów. Zbór Łódź należy do okręgu centralnego, d) Kościół Adwentystów Dnia Siódmego posiada 3 diecezje. Trzy zbory w Łodzi tworzące okręg należą do diecezji wschodniej,
e) Kościół Ewangelicko-Metodystyczny posiada 5 okręgów. Parafia Łódź należy do okręgu
wschodniego, f) Kościół Zielonoświątkowy posiada 6 okręgów. Dwa łódzkie zbory należą
do okręgu centralnego, g) łódzki zbór Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej jest
jednym z 20 zborów w Polsce, h) w Łodzi działają 42 zbory Związku Wyznania Świadków
Jehowy, i ) Świecki Ruch Misyjny „Epifania” zakłada autonomiczne zbory. Zbór w Łodzi
obejmuje swym zasięgiem także Pabianice, Zgierz i Zduńską Wolę (razem 120 osób),
j) autonomiczny zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan obejmuje swym zasięgiem
także Zgierz, Głowno, Pabianice i placówkę w Koninie (razem 150 osób), k) Kościół Chrze-

ścijan Dnia Sobotniego posiada 4 okręgi. Zbór w Łodzi należy do okręgu centralnego,
l) Kościół Wolnych Chrześcijan jest związkiem wyznaniowym jednoczącym Zbory Wolnych
Chrześcijan wyznających te same zasady wiary, m) Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni
Ostatnich (mormoni) posiada miejsca spotkań w 11 polskich miastach, n) łódzki zbór
Kościoła Nowoapostolskiego wchodzi w skład okręgu kościelnego południowo-centralnego,
o) Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny posiada 4 archidiecezje. Parafia Łódź należy
do archidiecezji łódzko-poznańskiej, p) Starokatolicki Kościół Mariawitów posiada 3 diecezje. Parafia Łódź należy do diecezji śląsko-łódzkiej, r) Kościół Katolicki Mariawitów posiada 2 kustodie. Parafia Łódź należy do kustodii płocko-łódzkiej, s) Kościół Polskokatolicki
posiada 3 diecezje. Dwie łódzkie parafie należą do diecezji warszawskiej, t) Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi jest jedną z 9 Gmin posiadających osobowość prawną i tworzących Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, u) Związek Buddyjski Karma Kagyu kieruje się naukami Buddy wg tradycji przechowanej w Tybecie, to związek ośrodków liczących co najmniej 7 osób, v) łódzka Szkoła Zen Kwam Um jest jedną z 20 szkół w Polsce kultywujących buddyzm wg koreańskiej tradycji Czogie.

Tabela 1. Mniejszości religijne w Łodzi
Kościoły i związki Wyznaniowe

Rok rozpoczęcia
działalności w
Łodzi

Duchowni
(2001) a

Wierni, wyznawcy

1948-49 b
Ewangelickie i tradycji ewangelicznej
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RPd
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RPd
Kościół Chrześcijan Baptystów w RPd
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RPd
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RPd
Kościół Zielonoświątkowy w RPd
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa
Związek Wyznania Świadków Jehowy
Świecki Ruch Misyjny „Epifania”
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego
Kościół Wolnych Chrześcijan
Koś. Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich
Kościół Nowoapostolski w Polsce
Prawosławne
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławnyd
Starokatolickie
Starokatolicki Kościół Mariawitów w RPd
Kościół Katolicki Mariawitów w RPd
Kościół Polskokatolicki w RPd
Niechrześcijańskie
Żydowska Gmina Wyznaniowa w RPd
Związek Buddyjski Karma Kagyu
Szkoła Zen Kwam Um w Polsce

przed 1800
1869
1868
1895
1920
1923
1936
1917
1924
1945
1933
1983
1991
1906

3
1
2
2
1
2
1
10
2
2
1
1
1

15000
279
426
68
80
1000
150
14
-

1884

3

1906
1906
1934
1806
1986
1983

1997 b

2001 c

1000
107
220
100
310
17
14000 e
200
70
4
6
70
-

760
110
90
280
80
70
20
3400 f
96
130
5
10
92
50

-

1000

1000

1
1
3

2500
230
2625

1000
200
300

900
260
230

5
1

6000
-

102
20
15

242
23
10

a Własne badania ankietowe. b Wg pozycji Łódź wielonarodowa i wielowyznaniowa a idea tolerancji, 1997. c Własne
badania ankietowe. Pytano tylko o mieszkańców Łodzi. d Działają w Polsce na podstawie odrębnych ustaw o stosunku
Państwa do danego Kościoła. e W tej liczbie wyznawcy wraz z rodzinami i sympatykami z obszaru okręgu łódzkiego. f
Tylko tzw. głosiciele mieszkający w Łodzi.
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Wykaz patronów parafii łódzkich: Dekanat Łódź-Bałuty - 1. Dobrego Pasterza, 2. NMP Królowej Pokoju, 3.
Św. Michała Archanioła, 4. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Św. Jana Bosko, 5. Wniebowzięcia NMP, 6. Zesłania Ducha Świętego; Dekanat Łódź-Chojny - 7. NMP Matki Odkupiciela i Św. Jana Bożego, 8. Przemienienia
Pańskiego, 9. Św. Rafała Kalinowskiego, 10. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika, 11. Zmartwychwstania Pańskiego; Dekanat Łódź-Dąbrowa - 12. Matki Boskiej Anielskiej, 13. Matki Boskiej Fatimskiej, 14. Św. Anny,
15. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, 16. Trójcy Przenajświętszej; Dekanat Łódź-Olechów - 17. Bł. Papieża
Jana XXIII, 18. Niepokalanego Poczęcia NMP, 19. Św. Jana Ewangelisty; Dekanat Łódź-Radogoszcz - 20.
Matki Bożej Pocieszenia, 21. NMP Królowej Polski, 22. NMP Łaskawej, 23. Najświętszego Sakramentu, 24.
Najświętszego Serca Jezuso-wego i Św. Marii Małgorzaty Alacoque, 25. Opieki Św. Józefa i Matki Bożej Miłosierdzia, 26. Św. Antoniego Padewskiego i Św. Jana Chrzciciela; Dekanat Łódź-Retkinia - 27. Chrystusa Króla, 28. Najświętszej Eucharystii, 29. Najświętszego Serca Jezusowego, 30. Świętej Rodziny, 31. Wniebowstąpienia Pańskiego; Dekanat Łódź-Ruda - 32. Bł. Urszuli Ledóchowskiej, 33. Naj-świętszego Imienia Maryi, 34.
Św. Franciszka Z Asyżu, 35. Św. Józefa Oblubieńca NMP (Ruda), 36. Św. Łukasza Ewangelisty i Św. Floriana
Męczennika, 37. Zesłania Ducha Świętego; Dekanat Łódź-Stoki 38
Matki Bożej Różańcowej i Św. Stanisława Biskupa Męczennika, 39. Opatrzności Bożej, 40. Św. Andrzeja Boboli, 41. Św. Doroty i Św. Jana Chrzciciela, 42. Św. Elżbiety Węgierskiej, 43. Św. Judy Tadeusza, 44. Św. Wincentego Pallottiego; Dekanat Łódź-Śródmieście - 45. Archikatedra pw. Św. Stanisława Kostki, 46, Matki Boskiej
Zwycięskiej Sanktuarium, 47. Najświętszego Imienia Jezus, 48. Podwyższenia Świętego Krzyża, 49. Św. Mateusza Ewangelisty, 50. Św. Faustyny Kowalskiej; Dekanat Łódź-Teofilów - 51. Matki Boskiej Bolesnej, 52.
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 53. Miłosierdzia Bożego, 54. Niepokalanego Serca NMP i Św. Antoniego
Marii Klareta, 55. Św. Jana Chrzciciela; Dekanat Łódź-Widzew - 56. Matki Boskiej Jasnogórskiej, 57. Matki
Boskiej Wspomożenia Wiernych, 58. Św. Alberta Chmielowskiego, 59. Św. Apostołów Piotra i Pawła, 60 Św.
Kazimierza;
Dekanat Łódź-Żubardź - 61. Chrystusa Odkupiciela, 62. Najświętszego Zbawiciela, 63. Św. Antoniego
z Padwy, 64. Św. Józefa Oblubieńca NMP, 65. Św. Marka Ewangelisty, 66. Zwiastowania Pańskiego
(Rąbień); Dekanaty pozałódzkie - 67. Narodzenia NMP (Konstantynów Ł.), 68. Nawiedzenia NMP
(Konstantynów-Srebrna), 69. Matki Bożej Królowej Polski ( Bedoń), 70. Św. Jana Chrzciciela i Św. Doroty (Dobra), 71. Miłosierdzia Bożego (Konstantynów Ł.).
2
Wykorzystany został tu zmodyfikowany podkład opracowany przez mgr T. Dronkę
3
Jeden z nich służący mieszkańcom Łodzi zlokalizowany jest w Starej Gadce na terenie gminy Rzgów,
w niedalekiej odległości od granic miasta.
4
Wykazy zarejestrowanych w Polsce kościołów i związków wyznaniowych dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
http://www.mswia.gov.pl/wyznania.html

