
„Bogu na chwałę”
- tytuł projektu budowy 
nowej świątyni w Łodzi na 
przełomie XIX i XX wieku



LA CATTEDRALE DI LODZ (POLONIA)
1912 / 2005
Un progetto „Stuflesser“ 



Rok 1912, 
wykonanie 
trzech ołtarzy 
i ambony w 
pracowni 
Ferdynanda 
Stuflessera w 
Tyrolu



Rok 2005, przebudowa 
prezbiterium w Katedrze i 
prace projektowe 
dotyczące:
 
tronu biskupiego, 

miejsca przewodniczenia 
dla kapłanów, 

stalli dla kapłanów,

ławek dla ministrantów.









Projekt 
gotowy, 
czas na 
realizację





Wybór 
odpowiedniego 
drewna



Po 
uzgodnieniach 
przystąpiono 
do realizacji











Visita don 
Ireneo







Jeszcze 
trzeba tylko 
polakierować 
i pozłocić…







Miejsce 
przewodniczenia 
dla kapłanów



Elementy 
wystroju 
prezbiterium 
pomalowane 
i pozłocone 
gotowe do 
transportu



Czas na transport do 
łódzkiej Archikatedry







Po przyjeździe 
do Łodzi









Katedra 
skompletowana



Modlitwa papieża Franciszka o ustanie 
pandemii koronawirusa na świecie
Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju.

Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć 
się o osoby powierzone ich odpowiedzialności.

Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich środków służących 
zdrowiu i dobru fizycznemu braci. Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: 
wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej linii troski 
o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.

Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go znakiem i 
narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci.

Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą buduj harmonię pomiędzy 
rodzicami i dziećmi, szczególnie pamiętaj o najmłodszych.

Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt nie był pozostawiony w rozpaczy 
opuszczenia i zniechęcenia.

Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, kto się chwieje, wstawiaj się za 
ubogimi.

Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii. 
Amen.



WOTUM DZIĘKCZYNNYM 
PANU BOGU 

ZA USTANIE PANDEMII

NIECH BĘDZIE UFUNDOWANIE 
RZEŹB ŚWIĘTEJ RODZINY 

Z BETLEJEM
DLA ŁÓDZKIEJ KATEDRY





Cegiełka
Na ufundowanie rzeźby Świętej Rodziny do Parafii 

Archikatedralnej Świętego Stanisława Kostki w Łodzi 
Bank Pekao S.A. V O/Łódź

29124015451111000011676274



Bóg zapłać darczyńcom!
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