
MODLITWA KS. BISKUPA 

 

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę 

Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową 

nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie 

wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie 

doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i 

królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 
MARYJA NASZĄ MATKĄ 
    A myśmy Jej dzieci. 
    Niech to nasze wołanie, 
    Do nieba doleci. 
 
Ref.    Jak dobrze mieć Maryję, 
           I nam Ją w Łodzi czcić. 
           Serca się nam radują, 
           Już czas się nawrócić.  
 
 Przychodzisz do nas Matko, 
A z Tobą Jezus Twój. 
Którego masz na ręku, 
To jest Zbawiciel mój. 
Ref.    
 
 Przychodzisz Matko droga, 
By uratować nas. 
I prosisz o pokutę, 
Bo jest już krótki czas. 
Ref. 
 
 W parafiach i kościołach, 
Gościliśmy Ciebie, 
By zmieniać swoje życie, 
I kiedyś być w niebie. 
Ref. 
 
 



SPRAWOZDANIE KRÓTKIE 

Ostatnia wizytacja biskupia – 03.04.2011 r. 

Parafię objąłem: 05.07.2015 r. 

 

Wg Urzędu Miasta zameldowanych jest  4178  mieszkańców ale parafian wg 

„kolędy” jest niecałe 2140. 

 

Od ostatniej wizytacji do dziś zostało ochrzczonych 254 osób, ale zmarło 200, w 

tym - 64 osoby bez sakramentów św. oraz 17 bez ślubu - i to nasz szczególny ból. 

 

- W niedzielnej mszy św. uczestniczy ponad 31 % parafian 

       - Do Komunii św. 53%,  

- w mszach  w tygodniu uczestniczy prawie 4 % 

- 2 Domy Dziecka, Ośrodek Socjoterapii, Dom dla  

Niepełnosprawnych Intelektualnie i Szpital dla Nerwowo 

 i Psychicznie Chorych. 

- specyfika modlitewna - bo Siostry Zakonne 

- msze Św. przy kapliczkach na terenie parafii 

- w ciągu roku rozdano ponad 30 tysięcy Komunii Św. 

-MATERIALNIE; Nowe okna na plebanii; brama, rozbiórka starej szopy, 

uporządkowanie placu kościelnego i ogrodzenie  przy kościele; odnowienie 24 

ławek  i 8 nowych ławek do kościoła, odnowione klęczniki i krzesła do ślubu; 

rzutnik multimedialny z zestawem pieśni; czyszczenie i malowanie całego dachu 

kościoła, dzwonnicy, plebani i ogrodzenia; remont kominów na plebani; 

malowanie wnętrza całego kościoła i zakrystii, nowy obraz św. Jana Pawła II, 

częściowa wymiana oświetlenia w kościele; remont na plebani - czyszczenie i 

malowanie ścian, parkietów, drzwi, remont kuchni, korytarzy, nowa instalacja 

gazowa i piec do centralnego ogrzewania; nowe kapy i ornaty - białe, zielone, 

złote, czerwone; odnowione naczynia liturgiczne i… nowe organy.  

 



 
Sprawozdanie o stanie duszpastersko-administracyjnym w parafii 

Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łodzi złożone przez proboszcza 

parafii  ks. Ryszarda Szmista podczas wizytacji kanonicznej parafii 

w dniu 04 września 2016 r. za okres 2015-2016 

 

Parafię przejąłem 05 lipca 2015 r. 

 

Aktualny stan duszpasterski parafii 

1. Msze święte: 

         - w niedziele: godz. 8.00,  10.00,  11.30 (dzieci) i  16.30 

         - w dni powszednie: godz. 18.00 

Frekwencja na mszach św. w niedzielę około 31 % 

Komunia św. na mszach św. w niedzielę przystępuje około 53 %,  

chorzy w I piątki miesiąca – 22 osoby. 

 

2. Życie sakramentalne: 

- chrztów: 2011-26;  2012-49;  2013-59;  2014-49;  2015-38;  2016-33; = 254 

- ślubów: 2011-6;  2012-12;  2013-6;  2014-3;  2015-9;  2016-4; = 40  

- pogrzebów:2011-14;  2012-41;  2013-42;  2014-42; 2015-33;  2016-28; =200 
- ilu ochrzczonych: - 254 
- ilu parafian zmarło: -  200  
- nie przyjmując sakramentów świętych: - 64  (od 2011 do IX -2016) 

    - nie mając ślubu kościelnego: - 17 
 

3. Katecheza: - 5 katechetów katechizuje:  

            - w szkołach podstawowych i gimnazjach – 326 uczniów, 

            - w szkołach ponadgimnazjalnych  –         osoby 



 

4. Rekolekcje: adwentowe prowadził ksiądz diecezjalny a wielkopostne dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych- ojciec franciszkanin z Ziemi świętej.  

 

5. Zespoły parafialne:  

      * Parafialna Rada  Duszpasterska – 11 osób, 

      * Rada Ekonomiczna – 6 osób, 

      *Apostolstwo Modlitwy Różańcowej – 4 kółka,  

      * Asysta Parafialna - 

      * Parafialny Zespół Caritas  - 4 osoby 

      * Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. – 2 osoby 

      * Liturgiczna Służba Ołtarza – ministranci i lektorzy 

 

 

6. Akcje duszpasterskie: 

- Nabożeństwo Nowennowe do MBNP – w każdą środę  

- I- czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu w int. powołań, 

- Nabożeństwo I – piątkowe na wynagrodzenie za grzechy przeciw życiu 

- Nabożeństwo I- sobót miesiąca,   

- Torba miłosierdzia 

- Drzewko szczęścia 

- wigilijne dzieło pomocy dzieciom 

- Konkursy-  na szopkę, różaniec 

 

 



7. Zakres materialny: 

Nowe okna na plebanii; brama, rozbiórka starej szopy, uporządkowanie placu 

kościelnego  i ogrodzenie  przy kościele; odnowienie 24 ławek  i 8 nowych ławek 

do kościoła, odnowione klęczniki i krzesła do ślubu; rzutnik multimedialny z 

zestawem pieśni; czyszczenie i malowanie całego dachu kościoła , dzwonnicy i 

plebani; remont kominów na plebani; malowanie wnętrza całego kościoła i 

zakrystii, nowy obraz św. Jana Pawła II, częściowa wymiana oświetlenia w 

kościele; remont na plebani - czyszczenie i malowanie ścian, parkietów, drzwi, 

remont kuchni, korytarzy, nowa instalacja gazowa i piec do centralnego 

ogrzewania, malowanie ogrodzenia przy plebani; nowe kapy i ornaty - białe, 

zielone, złote, czerwone; odnowione naczynia liturgiczne i… nowe organy.  

 

 

 


