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 SPADEK PRAOJCÓW
	 Rozbiór	Polski	w	XVIII	wieku	i	nieudane	powstania	w	XIX	wieku	spowodowały	wzmożoną	emi- 
grację	do	państw	Europy	Zachodniej,	jako	też	i	do	Stanów	Zjednoczonych	Ameryki	Północnej.	Liczba	
emigrantów	przybywających	do	Stanów	Zjednoczonych	wzrastała	z	roku	na	rok.	Wkrótce	w	wielu	
miastach	utworzyły	się	duże	ośrodki	polskie.	Między	innymi	i	w	Chicago	powstało	takie	duże	skupisko	
Polaków.	Przybywający	Polacy	skupiali	się	w	miastach,	tworząc	dzielnice	czysto	polskie	gdyż	warunki	
w	nieznanym	kraju,	zmuszały	ich	do	tego.	Równocześnie	z	zagospodarowaniem	się,	zaistniały	po-
trzeby	utworzenia	duchowego	i	religijnego	ośrodka,	jakim	jest	Kościół.	Zatem	budowano	kościoły.	
Lecz	w	początkach	brakło	 księży,	 i	 z	 trudem	uprosić	można	było	Kurię	Biskupią	o	przydzielenie	
księdza,	chociażby	tylko	czasowo.	A	nieraz	gdy	przydzielono	księdza	nie	władał	on	językiem	polskim.	
Jak	się	okazało,	dobrodziejstwem	były	Zgromadzenia	Religijne,	które	jakoś	łatwiej	dosyłać	mogły	
duszpasterzy	do	parafii,	chociażby	tylko	dorywczo.	W	Chicago	nie	wątpliwie	bardzo	poważną	rolę	
odegrało	Zgromadzenie	Zmartwychwstańców.	Zgromadzenie	Zmartwychwstańców	powstało	poza	
granicami	Polski.	Znalazło	ono	swoje	początki	we	Francji	w	czasie,	kiedy	Polacy	rozrzuceni	w	tułaczce,	
po	nieudanych	powstaniach,	gromadzili	się	na	Zachodzie	Europy.	Ta	emigracja	odczuwała	wielką	
pustkę,	jaka	powstała	z	braku	opieki	duchowej	i	religijnej.	W	roku	1836,	w	Paryżu	zostało	powołane	
do	 życia	 Zgromadzenie	 Zmartwychwstańców,	właśnie	 z	 potrzeby	 niesienia	 pomocy	 duchowej	 i	
religijnej	rozproszonym	po	świecie	Polakom.	Zgromadzenie	Zmartwychwstańców	nie	ograniczyło	
swojej	działalności	tylko	do	Francji,	lecz	przeniosło	ją	również	do	Ameryki	Północnej.	Gdy	zaczęło	
ono	swoją	działalność	w	Chicago,	kolonia	chicagowska	liczyła	około	10,000	osób.	A	liczba	ta	stale	
wzrastała.	I	w	miarę	tych	potrzeb	Polacy	budowali	kościoły	i	szkoły.	Do	dnia	dzisiejszego	pobudowano	
72	kościoły	i	szkoły	parafialne.
	 Do	 tej	wielkiej	manifestacji	uczuć	 religijnych,	nie	mało	przyczyniło	 się	Zgromadzenie	Zmart-
wychwstańców,	którym	należy	się	wdzięczność,	za	inicjatywę,	kierownictwo	i	zarządzanie	następu-
jącymi	kościołami	w	Chicago:

1)	Kościół	 Św.	 Stanisława	Kostki	 (1869);	 2)	Kościół	 Św.	 Trójcy	 (1872-1893);	3)	Kościół	 Św.	
Wojciecha	(1874);	4)	Kościół	Niepokalanego	Poczęcia	w	South	Chicago	(1882);	5)	Kościół	Św.	
Józefata	(1884-	1889);	6)	Kościół	Św.	Józefa	(1886);	7)	Kościół	Św.	Jadwigi	(1888);	8)	Kościół	
Św.	Stanisława	Biskupa	i	Męczennika	(1893);	9)	Kościół	Św.	Jana	Kantego	(1893);	10)	Kościół	
Św.	Jacka	(1894);	11)	Kościół	Najświętszej	Maryi	Panny	Anielskiej	(1899);	12)	Kościół	Misyjny	
Św.	Jadwigi	(1939);	13)	Kościół	Misyjny	Św.	Jacka	pod	wezwaniem	Matki	Boskiej	Fatimskiej	
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(1944).	Z	tą	liczbą	kościołów	wiąże	się	również	i	ilość	parafii	i	szkół	parafialnych	(z	wyjątkiem	
kościołów	Misyjnych).

	 ROZWÓJ	HISTORYCZNY
	 Siedemdziesiąt	pięć	lat	temu,	zostały	założone	podwaliny	dla	nowej	placówki,	której	celem	było	
krzewie	nie	słowa	Bożego	wśród	Polaków,	oddalonych	od	kraju	rodzinnego	i	pragnących	dlatego	
więzi	z	Kościołem	katolickim.	Patrząc	wstecz,	Polacy	z	dumą	mogą	powiedzieć,	że	na	przestrzeni	
tych	75-ciu	lat,	zrobili	wszystko,	co	było	w	ich	mocy	i	w	mocy	ich	duszpasterzy,	dla	podtrzymania	
ducha	polskiego	i	narodowego.	I	niewątpliwie	bardzo	przysłużyli	się	nowo	przybranemu	krajowi	
pod	względem	pracowitości,	życia	moralnego,	etycznego	i	patriotycznego.
	 Dzieje	parafii	Św.	Jacka	wskazują	na	to,	że	wola,	dobre	chęci	i	ofiarność	zdziałać	mogą	dużo.	
Rdzeń	polskości	w	swoich	początkach	mieścił	się	w	dzielnicy	leżącej	w	granicach	Milwaukee,	Division,	
Noble	i	Ashland	Avenues.	Zatem	Polacy	zaczęli	zastanawiać	się	nad	potrzebą	przeniesienia	się	do	
dzielnic	mniej	zaludnionych,	lub	
	 W	owych	czasach	nie	łatwo	było	powziąć	taką	decyzję,	gdyż	właściwie	oznaczało	to	zrzeczenie	się	
nawet	tak	prymitywnych	wygód,	jakich	zaznawano	wówczas	na	Polonii.	Część	Polaków	zdecydowała	
się	ruszyć	w	kierunku	północno-zachodnim	do	dzielnicy	leżącej	po	obydwu	stronach	Milwaukee	Av-
enue.	Dzielnicą	to	było	"Avondale".	Poza	małą	liczbą	mieszkańców	pochodzenia	skandynawskiego,	
Avondale	 było	 pustkowiem.	Było	 to	 coś	w	 rodzaju	 przedmieścia	 Chicago.	 To	 odludzie,	 jakby	 to	
określić,	były	podmokłe	pola,	gospodarstwa	rolne,	ogrodnictwa,	bez	komunikacji	miejskiej	i	wszel-
kich	przywilei	miejskich.	Około	40	rodzin	przeniosło	się	w	to	"odludzie".	Krótki	pobyt	zniechęcił	
osiadłych	Polaków	do	tego	stopnia,	że	byli	gotowi	przenieść	się	z	powrotem	na	Polonię.	Aby	zachę-
cić	rodaków	do	pozostania	na	miejscu,	noszono	się	z	zamiarem	pobudowania	własnego	kościoła	i	
szkoły.	Dojazd	bowiem	do	kościoła	i	szkoły	był	wtedy	bardzo	utrudniony.	Zdecydowano	się	zatem	
pobudować	kościół	 i	szkołę	w	Avondale.	Z	uwagi	na	ówczesne	warunki,	nie	 łatwo	było	dokonać	
tak	trudnego	przedsięwzięcia.	Zamiar	był	może	ponad	siły	i	możliwości,	bo	rok	1894	był	rokiem,	w	
którym	depresja	gospodarcza	w	Chicago	dosięgła	zenitu.	Bezrobocie	było	ogromne,	co	spowodowało	
ubóstwo	wśród	mieszkańców	tego	miasta.	Z	drugiej	strony,	powrót	w	okolice	Milwaukee,	Division	
i	Ashland	oznaczało	utratę	wpłaconych	pieniędzy	za	posiadłości	zadatkowane	w	Avondale,	a	zatem	
utrata	ciężko	zapracowanych	pieniędzy.	Niezależ¬nie	od	niesprzyjających	warunków,	Polacy	zwrócili	
się	do	Zgromadzenia	Zmartwychwstańców	o	pomoc	w	rozwiązaniu	ich	potrzeb	duchowych	i	kultu- 
ralnych.	Władze	Zgromadzenia	powierzyły	tę	gromadkę	Ojcu	Wincentemu	Barzyńskiemu,	C.R.	Ojciec	
Barzyński	będąc	osobą	rozsądną	i	mądrą,	a	z	drugiej	strony	stanowczą,	po	rozważeniu	wszelkich	
możliwości	odradził	rozpoczęcia	wstępnych	prac	budowlanych,	a	raczej	poradził,	aby	odczekali	ten	
bardzo	niekorzystny	okres	gospodarczy,	do	czasów	bardziej	sprzyjających.	 I	tak	zamiar	założenia	
nowej	parafii	został	odroczony	do	czasu	późniejszego.
	 Wkrótce	nieprzewidziany	zbieg	okoliczności	spowodował	zmianę	poprzednio	podjętego	zami-
aru.	Otóż	"Niezależny	Kościół	Narodowy"	wysunął	się	na	widownię	w	Avondale.	Ten	"Niezależny	
Kościół"	pobudował	dom,	w	którym	urządzić	zamierzał	kościół,	i	miał	rozpocząć	swoją	działalność.	
Dom	swój	pobudowali	tam,	gdzie	obecnie	jest	ulica	Wolfram.	Wiadomość	ta	została	podana	Ojcu	
W.	Barzyńskiemu,	C.R.,	który	niezwłocznie	zajął	się	tą	sprawą,	i	stwierdził,	że	"Nie	zależny	Kościół"	
nie	tylko,	że	nie	zakupił	tej	ziemi,	na	której	postawił	swój	dom,	lecz	nawet	nie	zadatkował	jej.	Wobec	
takiej	sytuacji,	za	pieniądze	Zgromadzenia	Zmartwychwstańców	zakupiono	tę	ziemię	wraz	z	domem.	
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Ojciec	W.	Barzyński,	C.R.,	dzięki	takim	poczy¬naniom,	unicestwił	pracę	religijną	tej	sekty;	po	drugie,	
odwrócił	groźbę	ewentualnego	oderwania	się	pewnej	liczby	katolików	od	Kościoła	katolickiego;	po	
trzecie,	przyspieszył	decyzję	pobudowania	kościoła	dla	Pola¬ków	oraz	uruchomienia	szkoły.	Polacy	
zamieszkiwali	po	obydwu	stronach	Milwaukee	Avenue,	co	stwarzało	trudności	przy	ustaleniu,	gdzie	
miałby	stanąć	kościół	i	szkoła.	Celem	pogodzenia	mieszkańców,	po	jednej	i	drugiej	stronie	Milwaukee	
Avenue,	postanowiono	bu¬dować	na	skrzyżowaniu	ulic	Milwaukee	i	Central	Park	Avenue.	Z	końcem	
roku	1894	stanął	drewniany	bu¬dynek.	Pierwsze	piętro	zajęła	szkoła,	a	na	drugim	znalazł	się	Dom	
Boży.	Pierwsza	Msza	Święta	została	odprawiona	w	święto	Bożego	Narodzenia	1894	roku.	Mszę	Świętą	
odprawił	Ks.	Szymon	Kobrzyński,	C.R.	I	popłynęły	słowa	pieśni	"Te	Deum	Laudamus	—	Ciebie	Boże	
Chwalimy,	Ciebie	Panem	wyznawamy..."	i	zapewne	potężne	"Bóg	się	rodzi..."	a	potem	inne	pieśni	
w	zależności	od	pór	roku	kościelnego.	Polskie	pieśni,	do	dnia	dzisiejszego	rozbrzmiewają	w	murach	
kościoła	Św.	Jacka.	A	jak	długo...?	Zależeć	to	będzie	od	parafian.
Ta	nowa	parafia	oddana	została	pod	opiekę	Ks.	Jana	Piechowskiego,	C.R.,	który	na	razie	jeszcze	do-
jeżdżał	z	parafii	Św.	Stanisława	Kostki.	Ks.	Jan	Piechowski	przeniósł	dom	z	Wolfram	ulicy	i	urządził	w	
nim	miesz¬kanie.	Za	staraniem	Ks.	J.	Piechowskiego,	C.R.,	zaku¬piono	pierwszy	dzwon	do	kościoła.	
Natomiast	szkoła	właściwie	została	założona	przez	następcę	Ks.	J.	Pie¬chowskiego,	a	mianowicie	przez	
Ks.	Gieburowskiego,	C.R.	Ksiądz	Gieburowski,	C.R.	sprowadził	siostry	za¬konne	ze	Zgromadzenia	Na-
jświętszej	Rodziny	z	Naza¬retu,	które	podjęły	się	nauczania	w	nowo	założonej	szkole.	Pomieszczenia	
mieszkalne	zostały	urządzone	na	tym	samym	piętrze,	na	którym	mieściła	się	szkoła.	Sio¬stry	objęły	
swoje	obowiązki	w	roku	1895.	W	rok	póź¬niej	było	już	dwóch	księży	na	parafii.	Z	miejsca	po¬częły	
tworzyć	się	organizacje	kościelne,	które	zdołały	zebrać	$400.00	na	zakup	pierwszego	organu.	Już	w	
roku	1899	powzięto	decyzję	przeniesienia	budynku	kościel¬nego	i	mieszkalnego	na	ziemię	zakupi-
oną	swego	czasu	przez	Zgromadzenie	Zmartwychwstańców.	Mianowicie	tam,	gdzie	obecnie	mieści	
się	kościół,	zabudowania	szkolne,	plebania	i	dom	dla	Sióstr.	W	dużej	mierze	przyczynił	się	do	tego	
komitet	parafialny,	powołany	do	życia	w	roku	1898.
	 Przewidując	rozrost	parafii	przystąpiono	do	zaplanowania	nowego	kościoła	i	nowego	budynku	
szkolnego.	W	roku	1905	Jego	Ekscelencja	Arcybiskup	Ouigley	zatwierdził	plany	nowych	budynków.	
Jednak	cały	ciężar	finansowy	miał	spocząć	na	barkach	małej	garstki	parafian,	bo	zaledwie	liczącej	
719	 rodzin.	Nie	 cofnęli	 się	 oni	 przed	nowymi	 ciężarami	 i	 trudnościami.	W	 roku	1906	położono	
fundamenty	pod	nowy	kościół	i	szkołę.	Najpierw	wykończono	szkołę	na	miejscu	gdzie	obecnie	stoi	
Resurrection	Hall,	z	tym,	że	drugie	piętro	oddano	tymczasowo	na	użytek	kościoła.	W	roku	1907,	
stary	kościół	drewniany	przerobiono	również	na	szkołę,	i	w	tym	też	budynku	urządzono	salę	para-
fialną.	Trzeba	podkreślić	tutaj	troskę	rodziców	o	szkołę.	Dążyli	oni	wówczas	tak	jak	i	ich	następcy,	do	
zapewnienia	swoim	dzieciom	wykształcenia,	mimo	że	ono	narazie	ograniczało	się	tylko	do	poziomu	
szkoły	powszechnej.	Zrozumienie	dla	oświaty,	życia	religijnego	i	kulturalnego,	tkwiło	w	umysłach	tych	
pionierów	w	samym	zaraniu	pobytu	ich	na	obcej	ziemi.	Rodzice	z	tęsknoty	za	stronami	rodzinnymi	
i	z	myślą	powrotu	do	ziemi	ojczystej,	żyli	wspomnieniami	o	pachnącym	zbożu,	polach	i	lasach,	o	
łąkach	tak	bogatych	w	różnorodną	woń	ziół	i	kwiatów.	Wczytywali	się	w	dzieła	wieszczów	i	pisarzy	
polskich,	z	których	biła	przepotężna	wiara	w	posłannictwo	Narodu	polskiego,	i	wiara,	że	naród	ten	
odzyska	swoją	niepodległość.	I	dlatego	z	uporem	posługiwali	się	mową	polską,	gdyż	łączyła	i	pod-
trzymywała	ich	na	obczyźnie.
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	 NOWY	DOM	BOŻY
	 Rozbudowująca	się	parafia	w	roku	1912	postawiła	nową	plebanię,	a	starą	szkołę	przerobiła	na	
dom	dla	Sióstr	nauczycielek.	W	tym	samym	roku	nastąpił	podział	terytorialny.	Parafia	Św.	Jacka,	
która	obejmowała	również	mieszkańców	na	północ	od	Belmont	Avenue,	oddała	tę	część	do	nowo	
powstałej	parafii	Św.	Wacława.	Zatem	Belmont	Avenue	uznano	za	linię	graniczną	między	parafiami	
Św.	Jacka	i	Św.	Wacława.
	 Kościół	Św.	Jacka	ostatecznie	wykończono	w	roku	1921.	Poświęcenia	dokonał	ówczesny	Arcy-
biskup,	Jego	Ekscelencja	Mundelein.	Parafia	stale	się	rozrastała	a	obecnie	zaliczona	jest	do	jednej	z	
najliczniejszych	polskich	parafii	w	Chicago.
	 Celem	uzupełnienia	obrazu	zabudowań	parafialnych	należy	podać,	że	obecny	dom	Sióstr	nauczy-
cielek	został	postawiony	dzięki	staraniom	i	zabiegom	Ks.	Stanisława	Świerczka,	C.R.
	 W	okresie	depresji	ekonomicznej,	jaka	miała	miejsce	w	U.S.A.	w	latach	20-tych,	wybija	się	w	
parafii	Św.	Jacka	postać	Ks.	Szczepana	Kowalczyka,	C.R.	Otóż	Ks.	Kowalczyk	poświęcił	dużo	pracy	i	
energii	w	kierunku	młodzieżowym	i	zdołał	on	zaskarbić	sobie	jej	zaufanie.	Szukał	dla	niej	zatrudnienia	
chociażby	nawet	w	obrębie	parafii.	Dzięki	jego	zabiegom	znalazła	się	pomoc	finansowa	dla	wielu.	
Ta	pomoc	została	zużytkowana	w	kierunku	kształcenia	młodzieży	w	katolickich	szkołach	średnich	
i	wyższych.	Ks.	Kowalczyk	potrafił	wskazać	tej	młodzieży	cele	wyższe	i	na	skutek	tego	wielu	z	niej	
poświęciło	się	służbie	Bożej.	Pewna	liczba	chłopców	wstąpiła	do	Seminarium	Duchownego	i	uzyskała	
święcenia	kapłańskie,	a	niektóre	panienki	wstąpiły	do	Żeńskich	Zakonów	poświęcając	swoje	życie	
Bogu,	dziatwie	szkolnej	albo	cierpiącym.
	 Dzwony,	które	znajdują	się	w	wieżach	kościelnych,	poświęcono	w	niedzielę,	dnia	6	kwietnia	1924	
roku.	Poświęcenia	dzwonów	dokonał	Jego	Ekscelencja,	Biskup	E.	Hoban,	D.D.	Mistrzem	Ceremonii	
był	Ks.	Stanisław	Gadacz,	C.R.	Po	raz	pierwszy	odezwały	się	dzwony	w	czasie	Rezurekcji,	w	niedzielę	
Wielkanocną,	o	godzinie	5-tej	rano,	i	do	dnia	dzisiejszego	nawołują	one	parafian	do	składania	hołdu	
Bogu	Najwyższemu.	Dzwony	ochrzczono	imionami	następujących	świętych:	1)	Św.	Jana	Chrzciciela;	
2)	Matki	Boskiej	Królowej	Polski;	3)	Św.	Józefa,	Oblubieńca	Najświętszej	Marii	Panny;	4)	Św.	Jadwigi.	
Odlew	dzwonów	oddano	do	wykonania	firmie:	McShone	Bell	Foundry,	Baltimore,	Maryland.
	 Parafianie	na	przestrzeni	zaledwie	27-miu	lat,	potrafili	dokonać	tak	wielkiego	dzieła,	jakim	było	
utworzenie	nowej	parafii,	wraz	z	wszelkimi	zabudowaniami	i	ulepszeniami	wokoło	terenu	parafial-
nego.	Czterdzieści	rodzin	zapoczątkowało	to	zbożne	dzieło	i	przekazało	je	potomności,	wskazując	
następnym	pokoleniom	drogę	do	zgodnego	i	wspólnego	wysiłku:	do	utrzymania	wiary	przodków	
swoich,	i	do	ścisłej	współpracy	ze	swoimi	duszpasterzami.

	 ZŁOTY	JUBILEUSZ
	 Druga	Wojna	Światowa	pochłonęła	dużo	ofiar	w	ludziach	i	w	dobrach	materialnych.	Poważna	
liczba	osób	różnego	wieku	i	obojga	płci	służyła	w	siłach	zbrojnych	i	wielu	parafian	złożyło	największą	
ofiarę	swego	życia.	Zdała	od	wojny,	życie	na	parafii	Św.	Jacka	toczyło	się	nadal	około	spraw	codzien-
nych,	a	jednak	ważnych	dla	parafii.	Proboszczem	w	czasie	wojny	był	Ks.	Teodor	Kłopotowski,	C.R.,	
powszechnie	znany	jako	"Father	Ted".	Ks.	T.	Kłopotowski	przygotowywał	plany	budowy	Audytori-
um,	które	było	bardzo	potrzebne.	Niestety	wykonanie	tego	zamiaru	musiało	być	odłożone	na	czas	
późniejszy.
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	 W	drugiej	połowie	wojny	przypadała	50-letnia	rocznica	założenia	parafii.	Ks.	Józefowi	Zaborows-
kiemu,	C.R.,	który	obecnie	jest	proboszczem	parafii	Św.	Jadwigi,	powierzono	zadanie	napisania	
historii	parafii	Św.	 Jacka.	Ks.	 Józef	Zaborowski	wydał	książkę	pamiątkową,	która	była	pierwszą	
książką	tego	rodzaju	w	parafii	Św.	Jacka.	Książka	została	napisana	przy	współudziale	parafianina	
Ignacego	Górzyńskiego	i	Ks.	Edwarda	Janusza,	C.R.	Nie	łatwą	to	było	rzeczą	wydać	książkę	pamiąt-
kową	w	 tym	czasie	 ze	względu	na	brak	papieru,	wysokich	kosztów	za	materiały,	oraz	 z	braku	
wykwalifikowanych	pracowników.	Wydanie	książki	pamiątkowej	miało	dwa	zadania	na	celu:	1)	
Za	łaski	otrzymane	winni	byli	parafianie	głęboką	wdzięczność	Panu	Bogu	i	Jezusowi;	2)	Książka	
miała	wskazać	młodemu	pokoleniu	na	gorliwość,	wytrwałość	i	stanowczość	założycieli	parafii	Św.	
Jacka	i	na	poniesioną	przez	nich	ofiarność	celem	nietylko	zrealizowania	zamierzonego	celu,	lecz	
co	ważniejsze,	na	podtrzymanie	swego	dorobku	religijnego	i	kulturalnego.	Książka	pamiątkowa	
miała	zachęcić	nowe	pokolenie	do	kontynuowania	zbożnej	pracy	zapoczątkowanej	przez	ich	po-
przedników a prowadzonej wzorowo przez ich rodziców.
	 Dziennik	Chicagowski	w	roku	1944	podał	szereg	informacji	na	temat	pięćdziesięciolecia	parafii	
Św.	Jacka.	I	tak	czytamy:	

"Kościół	 Św.	 Jacka	 obchodzi	 Złoty	 Jubileusz	 założenia	 parafii".	 "Arcybiskup	 Stritch	 będzie	
celebrował	Dziękczynną	Mszę	Świętą".	"Biskup	Stanisław	Bona	będzie	głównym	mówcą".	W	
późniejszych	notatkach	czytamy	dalej:	"że	Złoty	Jubileusz	obchodzono	w	dniu	15go	Października	
1944	roku.	Pontyfikalna	Msza	Święta	została	odprawiona	o	godzinie	l0-tej	rano	w	kościele	Św.	
Jacka.	Arcybiskup	Samuel	Stritch,	D.D.	celebrował	w	asyście	proboszcza	parafii	Św.	Stanisła-
wa	Kostki,	Ks.	Bronisława	Lazarowicza,	C.R.,	który	był	diakonem	oraz	Ks.	Andrzeja	Kloska,	
C.R.,	który	był	subdiakonem.	Ponadto	obecnym	był	Przewielebny	Ks.	Tadeusz	Ligman,	C.R.,	
Delegat	Generalny	Zgromadzenia	Zmartwychwstańców.	Mistrzem	Ceremonii	był	Ks.	Paweł	
Balcer,	C.R.,	profesor	Szkoły	Wyższej	Webera.	Honorowymi	diakonami	w	tej	Mszy	Świętej	byli	
Księża	 Jan	Zwierzchowski,	proboszcz	parafii	Świętych	Młodzianków	 i	Stanisław	Świerczek,	
C.R.	Kazanie	Jubileuszowe	wygłosił	Ks.	Jan	Mix,	C.R.,	wychowanek	Jackowa,	a	po	ukończeniu	
studiów	Rektor	Domu	Studentów	Zgromadzenia	Zmartwychwstańców	w	St.	Louis,	Missouri.	
Mszę	Świętą	poprzedziła	procesja,	która	wyszła	z	plebanii	a	udział	w	niej	wzięli	Arcybiskup,	
duchowieństwo	i	wierni.

	 Czytamy	o	dalszych	imprezach	w	Dzienniku:	
"Drugą	Imprezą	Jubileuszową	tego	dnia	był	Jubileuszowy	Bankiet,	który	odbył	się	w	dwóch	
salach	w	Wonderland		Ballroom	na	który	przybyło	ponad	800	osób.	O	godzinie	6:30	wieczorem	
odmówiona	została	inwokacja.	W	czasie	kolacji	przygrywała	orkiestra	Ludwika	S.	Kuli,	wyko-
nując	szereg	utworów	klasycznych.	Po	spożyciu	kolacji,	Ks.	Józef	Zaborowski,	C.R.,	przedstawił	
Mistrza	Ceremonii	w	osobie	pana	Jana	Schwaba,	męża	zaufania	parafii	Św.	Jacka.	Najpierw	
popisały	się	dzieci	szkolne	odśpiewaniem	kilku	pieśni.	Po	śpiewie	nastąpiło	składanie	życzeń	
duszpasterstwu,	po	których	dzieci	szkolne	zaintonowały	pieśń	"Niech	Żyją	Nam”,	co	zostało	
podchwycone	przez	zebranych.	"Po	tej	pieśni	nastąpiła	część	oficjalna	Bankietu.	Major	Miasta	
Chicago,	Hon.	Edward	J.	Kelly,	wygłosił	dłuższe	przemówienie,	w	którym	omówił	rolę	pionierów	
tej	parafii,	dalekowzroczność	Księży	Zmartwychwstańców	i	działalność	parafian".

	 Następnie	Panna	Jadwiga	Konopka,	śpiewaczka	koncertowa,	odśpiewała	dwie	pieśni,	z	których	
jedna	"Moja	Pieszczotka"	I.	Paderewskiego,	przyjęta	została	z	entuzjazmem	przez	słuchaczy.	Akom-
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paniatorem	był	Pan	Florian	Czonstka.	Z	kolei	głos	zabrał	Biskup	Bona,	który	szczególnie	podkreślił	
zasługi	parafian,	ich	oddanie	się	i	wierność	Panu	Bogu	i	Kościołowi.	Ksiądz	Biskup	oddał	cześć	dusz-
pasterzom	parafii	i	uwypuklił	ofiarność	Sióstr	Nazaretanek.	Biskup	wreszcie	podkreślił	zasługi	tych	
wszystkich,	którzy	gorliwie	pracowali	w	parafii	oddając	swój	cenny	czas	i	energię.	Chór	parafialny	
pod	batutą	Dr.	Czesława	Ross'a	odśpiewał	szereg	pieśni	patriotycznych,	a	zakończył	pieśnią	"Ave	
Maria".	Po	śpiewie	Mistrz	Ceremonii	przedstawił	szereg	gości	obecnych	na	bankiecie,	a	między	innymi	
Ks.	Szczepana	Kowalczyka,	C.R.	i	Ks.	Stanisława	Świerczka,	C.R.	Obydwaj	kiedyś	byli	proboszczami	
Jackowa.	Dalej	pana	Władysława	Orlikowskiego,	Aldermana	35tej	Wardy,	pana	Szumnarskiego,	oraz	
szereg	innych	gości,	których	nazwiska	tutaj	omija	się,	ze	względu	na	brak	miejsca.	Pan	Brudziński,	
Komendant	Okręgu	S.W.A.P.,	złożył	życzenia	i	udekorował	medalem	Generała	Hallera,	Ks.	Teodora	
Kłopotowskiego,	C.R.,	proboszcza	Jackowa,	za	jego	wyróżniającą	się	pracę	w	popieraniu	Legionów	
Polskich	i	w	inspirowaniu	Polonii	do	ofiar	na	rzecz	odbudowy	Polski	Powojennej.	W	zakończeniu	
części	oficjalnej	Bankietu	Ks.	Kłopotowski	podziękował	 zebranym	dygnitarzom	 i	parafianom	za	
tak	liczne	przybycie,	a	szczególnie	tym	wszystkim	którzy	przyczynili	się	w	jakikolwiek	sposób	do	
uświetnienia	tego	Jubileuszowego	Bankietu.	Po	tym	przemówieniu	zebrani	wspólnie	odśpiewali	
"Boże	Coś	Polskę".	Po	tej	części	oficjalnej	rozpoczęła	się	zabawa	taneczna.
	 "Następnego	dnia"	jak	podaje	Dziennik,	to	jest	w	poniedziałek,	dnia	lOgo	października	1944	
roku,	"została	odprawiona	Msza	Święta	w	kościele	Św.	 Jacka	za	zmarłych	księży,	braci	 i	 siostry	
zakonne,	za	wszystkich	zmarłych	parafian,	założycieli	i	dobroczyńców.	Mszę	Św.	celebrował	Jego	
Ekscelencja,	Biskup	Bona,	D.D.,	z	Grand	Island,	Nebraska,	w	asyście	Ks.	Franciszka	Uzdrowskiego,	
C.R.,	jako	diakona,	oraz	Ks.	Hieronima	Fabiańskiego,	C.R.,	jako	subdiakona".

	 KOŚCIÓŁ	MISYJNY
	 Proboszcz,	Ks.	Teodor	Kłopotowski,	C.R.,	który	zasłużył	się	bardzo	w	parafii,	po	czternastu	latach	
wytężonej	pracy	przeniesiony	został	do	innej	pracy.	Ks.	Józef	Polinski,	C.R.,	przyszedł	na	miejsce	
ustępującego	Ks.	Kłopotowskiego	i	niezwłocznie	przystąpił	do	prac	zmierzających	do	poprawienia	
warunków	jakie	istniały	podówczas	w	kościele	Misyjnym.	Kościół	Misyjny	okazał	się	za	szczupły	
na	ilość	wiernych	biorących	udział	w	nabożeństwach.	Po	uzyskaniu	pozwolenia	Jego	Eminencji,	
Kardynała	Stritcha,	przystąpiono	do	zakupienia	ziemi	pod	nowy	kościół.	Zakupiono	cztery	działki	
ziemi	z	dwu-piętrowym	domem	od	Państwa	Frances	Parker	i	Dionizego	Brzezińskiego	za	sumę	około	
$21,000.00.	Dzięki	zabiegom	Clerka	Miejskiego,	Jana	Marcina,	i	Aldermana	Jana	Brandta,	którzy	
bardzo	pomogli	w	załatwieniu	wszelkich	formalności	prawno-formalnych	można	było	rozpocząć	
budowę	 kościoła	 z	 przyległym	 parkingiem	 dla	 samochodów.	 Dnia	 4go	marca	 1955	 roku	 Prze- 
wielebny	Ks.	Stanisław	Fiołek,	C.R.,	Prowincjał	Zmartwychwstańców,	wraz	z	Ks.	Józefem	Polińskim	
dokonali	pierwszego	wykopu	ziemi,	w	ten	sposób	rozpoczynając	budowę	fundamentów	pod	nowy	
kościół,	który	stanął	pod	numerem	3051	North	Christiana	Avenue.	Obecni	podczas	tej	ceremonii	
byli	duchowieństwo,	Siostry	Zakonne	Nazaretanki,	Harcerze	i	liczni	parafianie.
	 Dnia	5go	sierpnia	1955	roku	został	wmurowany	kamień	węgielny.	Tej	ceremonii	dokonał	Prałat	
Burkę,	Kanclerz	Archidiecezji	Chicagowskiej	w	asyście	Ks.	Stanisława	Tarczana,	C.R.	Przewielebny	
Ks.	Stanisław	Fiołek,	C.R.	wygłosił	kazanie.	Wśród	obecnych	w	czasie	tej	uroczystości	byli	Harcer-
ze	z	parafii	Św.	Jacka	pod	dowództwem	harcmistrzów:	S.	Kaszubowskiego,	S.	Brocka	i	Franciszka	
Reidta,	dalej	siostry	zakonne	i	duchowieństwo.	Dnia	24go	marca	1957	roku	poświęcono	Kościół	
pod	wezwaniem	Matki	Boskiej	Fatimskiej.	Kościół	Matki	Boskiej	Fatimskiej	jest	kościołem	Misyj- 
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nym	parafii	Św.	Jacka.	Ks.	Kazimierz	Guziel,	C.R.,	był	pierwszym	duszpasterzem	przydzielonym	do	
Kościoła	Misyjnego.	Ks.	Józef	Polinski,	C.R.,	proboszcz	Jackowa,	w	swoim	przemówieniu	podczas	
poświęcenia	kościoła	powiedział	między	 innymi:	"W	naszych	pokornych	modlitwach,	tu	wobec	
Boga	obecnego	w	Tabernakulum,	prosimy	o	błogosławieństwo	i	łaski	dla	tych	wszystkich,	którzy	
w	jakikolwiek	bądź	sposób	pomogli	lub	przyczynili	się	do	wybudowania	tego	kościoła	Misyjnego.	
Niech	 Bóg	 błogosławi	wszystkim	Dobrodziejom,	 Parafianom	 i	 Przyjaciołom	 i	 niech	we	wszelki	
sposób	im	wynagrodzi".
	 Jego	Eminencja,	Samuel	Kardynał	Stritch,	D.D.,	poświęcił	kościół	 i	uczestniczył	w	uroczystej	
Mszy	Świętej	w	asyście	Prałata	Stanisława	Piwowara.	Mszę	św.	odprawił	Przew.	Ks.	Stanisław	Fiołek,	
C.R.,	a	ks.	Teodor	Kłopotowski,	C.R.,	był	diakonem	a	ks.	Franciszek	Uzdrowski,	C.R.,	subdiakonem.	
Obecni	również	byli,	jako	honorowi	kapelani	księża:	Kazimierz	Guziel,	C.R.	i	Jan	Wójcik,	C.R.	ks.	
Stanisław	Tarczan,	C.R.,	był	Mistrzem	Ceremonii.	Wreszcie	Rycerze	Kolumba	stanowili	orszak	Jego	
Eminencji	Kardynała,	a	chór	Św.	Jacka	pod	batutą	Dr.	Jana	Chojnackiego	i	solistka	panna	J.	Konopka	
wykonali	część	wokalną	w	czasie	Mszy	Świętej.	Po	zakończeniu	wszelkich	uroczystości	tego	dnia,	
Stowarzyszenie	Najświętszego	Imienia	Jezus	i	Klub	Matek	parafii	Św.	Jacka	podejmowali	gości	her-
batką	i	oprowadzali	ich	po	nowych	zabudowaniach	Kościoła	Misyjnego.	Pierwszą	organizacją	czynną	
przy	nowym	kościele	był	Klub	Niewiast	Kościoła	Misyjnego,	którego	założycielkami	były	panie	Zofia	
Serowiecka	i	Maria	Szczęsna.	Pan	Józef	Szczęsny	był	pierwszym	kierownikiem	Marszałków.
	 Z	końcem	roku	1957	Ks.	Józef	Poliński,	C.R.,	odszedł	z	parafii	Św.	Jacka	a	na	jego	miejsce	przybył	
ks.	Bernard	Bak,	C.R.,	którego	przeniesiono	na	parafię	ze	Seminarium	Św.	Jana	Kantego	w	St.	Louis,	
Missouri,	gdzie	ks.	Bak	przebywał	od	roku	1944.	Tymczasem	ks.	Kazimierz	Guziel,	C.R.,	odszedł	z	
kościoła	Misyjnego	i	na	jego	miejsce	przybył	Ks.	Józef	Samborski,	C.R.
	 NOWA	SZKOŁA	I	SALA
	 Ks.	Bak	natychmiast	przystąpił	do	unowocześnienia	budynków	parafialnych.	I	tak	odnowione	
zostały	klasy,	ulepszono	oświetlenia,	poprawiano	wodociągi	i	ogrzewanie,	oraz	wykonano	roboty	
wokoło	 zabudowań	parafialnych.	 Potrzebne	było	 audytorium	 i	 zachodziło	 pytanie	 jak	 zaradzić	
temu	brakowi.	Najwłaściwszym	rozwiązaniem	było	postawić	na	miejsce	starej	szkoły,	nową	szkołę	
odpowiadającą	nowym	wymogom	naukowym	i	bezpieczeństwa.	Trzeba	było	rozwiązać	kwe¬stię	
finansową	—	zdobycie	pieniędzy	na	budowę.	W	tej	nowej	szkole	byłoby	auditorium,	którego	brak	
tak	bardzo	dawał	się	odczuwać.	Potrzebna	była	aprobata	Biskupa	na	wykonanie	tego	zamiaru.	
Należało	 pomyśleć	 o	 dziatwie	 szkolnej	 w	 czasie	 budowy,	 gdyż	 stary	 budynek	 byłby	 zburzony.	
Albert	Kardynał	Meyer	udzielił	pozwolenia,	a	architekt	Edmund	Żarek	przygotował	plany	nowej	
szkoły-audytorium.	Dla	dzieci	i	zakonnic	-	nauczycielek,	ten	okres	był	bardzo	uciążliwy,	bo	dzieci	
musiały	uczęszczać	do	szkoły	w	dwóch	grupach:	grupie	rannej	i	grupie	popołudniowej.	Organizacje	
parafialne	odbywały	swoje	posiedzenia	w	klasach,	albo	na	plebanii.	W	tym	czasie	Stowarzyszenie	
Najśw.	Imienia	Jezus	zakupiło	żłóbek,	który	corocznie	wystawiony	jest	na	zewnątrz	kościoła.	Przy	
pomocy	Ks.	A.	Kocona,	C.R.,	ówczesnego	kapelana	Stowarzyszenia,	 zebrano	kwotę	$2,500.00	 i	
zakupiono	zagraniczne	figurki	rzeźbione	w	drzewie.
	 Dnia	23go	października	parafia	straciła	bardzo	dzielnego	i	ofiarnego	współpracownika,	a	mi-
anowicie	Jana	Borkowicza,	który	zmarł	po	30	latach	pracy	jako	sekretarz	parafialny.	Jego	miejsce	
zajęła	dzielna	pracowniczka	panna	Anna	Zygmunt.
	 Ks.	 Bernard	 Bak,	 C.R.,	 proboszcz	 parafii,	 zorganizował	 orkiestrę	 szkolną,	 celem	 kształcenia	
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młodzieży	szkolnej	w	grze	instrumentalnej	tak	zbiorowej	jak	i	 indywidualnej.	Równocześnie	Ks.	
Bak	zabrał	się	do	odnowienia	plebanii.	Uciążliwie	zabiegał	o	utrzymanie	finansów	parafii	w	równo- 
wadze	z	wydatkami.	Po	zburzeniu	starej	szkoły	odnowiono	szkołę	zwaną	Nazareth	Hall.	Od	tej	chwili	
szkoła	ta	zwana	jest	jako	"Stara	Szkoła",	za	powstanie	której	należy	się	wdzięczność	Ks.	Janowi	
Sobieszczykowi,	C.R.,	który	ponadto	przyczynił	się	do	polepszenia	parafii	duchownie	i	materialnie.
	 Dnia	16go	kwietnia	1963	roku,	Jego	Ekscelencja,	Biskup	Alojzy	Wycisło,	D.D.,	poświęcił	kamień	
węgielny	w	budującej	się	już	nowej	szkole,	którą	nazwano	Resurrection	Hall.	Ceremonie	rozpoczęto	
o	zmroku.	Oświetlenie	lamp	elektrycznych	i	kolorowe	stroje	Rycerzy	Kolumba	wywarły	niezapom-
niane	wrażenie	na	obecnych.	Panie	przygotowały	bufet	na	pierwszym	pię¬trze	niewykończonej	
jeszcze	szkoły.
	 Wśród	bardzo	czynnych	księży	parafii	Św.	Jacka,	wyróżniał	się	Ks.	Stanisław	Tarczan,	C.R.	On	
to	stanął	na	czele	akcji,	której	celem	było	zebranie	pieniędzy	na	wykonanie	wszelkich	prac	pod	
hasłem	"Popierajmy	Postęp".	Dlatego	to,	Ks.	Stanisław	Tarczan,	C.R.,	 inicjował	szereg	imprez	w	
parafii,	jak	bazary,	karnawały,	pikniki	itd.	I	nie	dziw,	że	Ks.	Bernard	Bak,	C.R.,	wyznaczył	Ks.	Tarczana	
przewodniczącym	Komitetu	Dedykacji	nowej	szkoły	Resurrection	Hall,	w	której	mieści	się	osiem	
klas,	biblioteka,	jadłodajnia,	trzy	dodatkowe	sale	na	zebrania,	i	audytorium.	Poświęcenie	odbyło	
się	22go	marca	1964	roku.	Biskup	Alojzy	Wycisło,	D.D.,	dokonał	poświęcenia	budynku	szkolnego	
w	asyście	Ks.	Jerzego	Jendracha,	C.R.,	jako	diakona	i	Ks.	Ludwika	Gracza,	C.R.,	jako	subdiakona,	a	
Ks.	Norberta	Zawistanowicza,	jako	mistrza	ceremonii.	Funkcje	akolitów	pełnili	Rycerze	Ołtarza	z	
parafii,	Św.	Jacka.

	 SOBÓR	WATYKAŃSKI	II
	 Ks.	Stanisław	Tarczan,	C.R.,	przyjmuje	obowiązki	proboszcza	w	czasach,	kiedy	zachodzą	poważne	
zmiany	w	Kościele	Katolickim.	Mianowicie,	odbywa	się	Drugi	Sobór	Watykański.	W	roku	1965,	para-
fianie	byli	świadkami	ulokowania	ołtarza	w	taki	sposób,	że	mogli	śledzić	kapłana,	który	odprawiał	
Mszę	Świętą,	gdyż	był	on	zwrócony	twarzą	do	wiernych	w	kościele.	Zmiany	w	kościele	pozwoliły	
wiernym	na	większy	udział	osobisty	we	Mszy	Św.,	modląc	się	razem	z	kapłanem.	Rówocześnie	
wprowadzenie	komentatorów	i	lektorów,	pozwoliło	znowu	na	większy	udział	wiernych	w	modli- 
twach	i	pieśniach	kościelnych.
	 W	roku	1965,	Ks.	Proboszcz,	Stanisław	Tarczan,	C.R.,	zapoczątkował	i	wprowadził	Radę	Parafialną	
składającą	się	z	przedstawicieli	wszystkich	istniejących	organizacji	i	stowarzyszeń	na	terenie	parafii.	
Celem	tej	Rady	Parafialnej	było	rozszerzenie	działalności	organizacji	na	tle	zmian	w	kościele.	Ta	Rada	
szczególnie	była	czynna	w	roku	1966	kiedy	to	Polska	obchodziła	swoje	tysiąclecie	chrześcijaństwa.	
Z	tej	okazji	przybył	z	Rzymu	do	Stanów	Zjednoczonych	Jego	Ekscelencja	Biskup	Władysław	Rubin,	
D.D.,	Biskup	Sufragan	z	Gniezna.	Biskup	Rubin	reprezentował	Jego	Eminencję,	Stefana	Kardynała	
Wyszyńskiego,	D.D.,	któremu	władze	polskie	odmówiły	wizy	wyjazdowej	do	Stanów	Zjednoczonych	
Ameryki	Północnej.
	 W	maju	tegoż	roku,	odbył	się	bankiet	Milenijny	w	McCormick	Place.	Obecnych	było	kilka	tysięcy	
osób,	a	w	tej	liczbie	największa	grupa	reprezentowana	była	z	parafii	Św.	Jacka,	za	co	Ks.	Tarczan,	
C.R.,	proboszcz	parafii,	otrzymał	plakat	pamiątkowy	darowany	przez	komitet	Milenijny.	Plakat	ten	
następnie	poświęcony	przez	Prałata	Abramowicza	zawisł	nad	wejściem	do	starej	szkoły,	Nazareth	
Hall.
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	 W	dniu	28go	sierpnia	1966	roku,	Ks.	Biskup	Rubin	odprawił	na	Stadionie	Żołnierzy	Mszę	Świętą	
wobec	tłumów	wiernych,	nie	tylko	Polaków,	ale	i	innych	narodowości	z	Chicago	i	okolic.	Msza	Święta	
była	odprawiona	w	obecności	Jana	Kardynała	Cody,	Arcybiskupa	Archidiecezji	Chicago,	olbrzymiej	
liczby	Rycerzy	Kolumba,	chóru	Milenijnego	i	orkiestry	pod	batutą	Prałata	Józefa	L.	Mroczkowskiego.
	 Ks.	Stanisław	Gadacz,	C.R.,	w	dniu	28go	października	1966	roku,	obchodził	50tą	rocznicę	kapłańst-
wa.	W	roku	1967	Zgromadzenie	Zmartwychwstańców	obchodziło	100	lecie	pracy	Zgromadzenia	
w	Stanach	Zjednoczonych.	Z	tej	racji,	między	innymi	uroczystościami,	odbył	się	bankiet	w	Conrad	
Hilton	Hotel,	na	którym	był	również	obecny	Przełożony	Generalny,	Przewielebny	Ks.	Hubert	B.	Gehl,	
C.R.,	z	Rzymu.	W	tym	samym	okresie	ks.	Stanisław	Tarczan,	C.R.,	obchodził	25tą	rocznicę	święceń	
kapłańskich.	Rocznica	ta	przypadła	na	dzień	28go	maja	1967	roku.	Również	ks.	Bernard	Bak,	C.R.,	
Prowincjał	Zmartwychwstańców,	odprawił	w	dniu	6-go	czerwca	1968	roku	Mszę	Św.	z	okazji	swojej	
25-cio	letniej	rocznicy	kapłaństwa.	W	dniu	19go	grudnia,	Ks.	Ludwik	Gracz,	C.R.,	też	obchodził	25-tą	
rocznicę	kapłaństwa.
	 Ks.	Stanisław	Tarczan,	C.R.,	proboszcz	parafii,	w	czasie	swojego	urzędowania	zorganizował	grupę	
komentatorów	i	lektorów,	którzy	w	dwóch	językach,	polskim	i	angielskim,	uczestniczą	we	Mszach	
Świętych.	Dwóch	księży	w	parafii	zajęło	się	przygotowaniem	komentatorów	i	lektorów,	mianowicie	
Ks.	Józef	Prusiński,	C.R.	i	Ks.	Marion	Gienko,	C.R.
	 Dzięki	staraniom	i	zabiegom	księdza	proboszcza,	orkiestra	dęta	parafii	Św.	Jacka,	pod	batutą	
pana	Jana	Mikusa,	otrzymała	mundur/	koloru	czerwonego,	i	z	dumą	bierze	udział	w	paradach	i	
innych	imprezach	parafialnych.
	 W	ostatnich	dwóch	latach,	parafianie	wzięli	udział	w	tak	zwanym	"Project	Renewal",	celem	
którego	było	zaangażowanie	się	parafian	w	zbiórce	pieniędzy	na	potrzeby	Archidiecezji.	Ten	pro-
jekt	wprowadził	Jan	Kardynał	Cody,	Arcybiskup	Chicagoski.	Wobec	wzrostu	i	zapotrzebowania	na	
szkoły,	kościoły	i	seminaria	duchowne,	należało	zebrać	pieniądze	by	móc	tym	potrzebom	sprostać.	
Proboszcz	parafii,	Ks.	Stanisław	Tarczan,	C.R.,	chciał	wywiązać	się	z	tego	zobowiązania	jak	najlepiej	
i	dlatego	zwoływał	zebrania,	na	których	parafianie	byli	informowani	o	celach	tego	projektu.	Na	pa-
rafię	Św.	Jacka	przypadło	w	udziale	zebrać	$220,000.00	w	okresie	trzech	lat.	Ksiądz	Proboszcz	zlecił	
przeprowadzenie	tej	akcji	Ks.	Ludwikowi	Graczowi,	C.R.,	który	zdołał	zebrać	do	końca	roku	ponad	
$110,000.00.	Połowa	sumy	$220,000.00	musi	być	oddana	do	Kancelarii	Archidiecezji	Chicagoskiej	
a	druga	połowa	pozostaje	do	dyspozycji	parafii	Św.	Jacka.
	 W	roku	1969	parafia	obchodziła	75cio	lecie	powsta¬nia	parafii	i	w	związku	z	tą	uroczystością	
związane	były	poważne	wydatki	 jak	odnowienie	kościoła,	naprawy	mularskie,	wymiana	starego	
odrutowania	 elektrycznego	na	 nowe	 i	 ulepszenie	 oświetlenia	w	 kościele.	 Ksiądz	 proboszcz	 był	
przekonany,	że	w	ślad	za	twórcami	parafii	Św.	Jacka	podążą	również	i	ich	spadkobiercy	i	że	dołożą	
wszelkich	starań	by	fundusze	na	ten	cel	zostały	zebrane.
	 I	tak	się	stało.	Parafianie	z	dumą	mogą	powiedzieć,	że	to	jest	ich	kościół	i	wierzą,	że	następne	
pokolenia	będą	dokładały	wszelkich	starań,	by	utrzymać	parafię,	co	najmniej	na	poziomie	takim,	
na	jakim	utrzymali	ja	ich	poprzednicy.

	 PARAFIANIE
	 Przyrost	liczbowy	od	roku	1894	do	chwili	obecnej,	to	jest	do	roku	1969	nie	osłabł,	lecz	przeciw- 
nie	stale	wzrasta.	Zwłaszcza	po	drugiej	wojnie	światowej,	wzrasta	liczba	zapisujących	się	Polaków	
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i	 innych	narodowości	do	parafii.	Polacy,	którzy	znaleźli	się	poza	granicami	własnego	kraju	tak	w	
czasie	wojny	jak	i	po	zakończeniu	wojny,	emigrują	do	różnych	państw,	a	między	innymi	również	do	
Stanów	Zjednoczonych.	Tak	jak	i	ich	poprzednicy	osiedlają	się	wśród	swoich,	bo	to	ułatwia	zagos-
podarowanie	się	w	nowym	środowisku.	Lecz	obecnie	parafie,	które	były	wybitnie	polskie,	już	zatra-
cają	swój	charakter	polski	i	stają	się	parafiami	mieszanymi.	Jest	to	zjawisko	normalne,	gdyż	istnieje	
ciągły	ruch	przesiedleńczy	wewnątrz	samego	miasta.	Jedni	przenoszą	się	do	innych	dzielnic	i	w	ich	
miejsce	przybywają	nowi	parafianie,	często	różnej	narodowości.	Kościół	Katolicki	 jest	kościołem	
Powszech¬nym,	a	więc	dla	wszystkich	ludzi	bez	względu	na	przynależność	narodowościową,	czy	
też	 rasową.	Parafia	 jeszcze	zachowuje	swój	charakter	polski,	mimo,	że	Msze	Św.	 i	nabożeństwa	
odbywają	się	w	języku	polskim	i	angielskim.	Obraz	przyrostu	liczbowego	parafian	przedstawia	się	
następująco:	o	ile	w	roku	1894	było	tylko	40	rodzin	to	już	w	roku	1901	było	ich	288.	W	roku	1906	
było	już	797,	a	w	roku	1911	aż	1,632	ro¬dzin.	Liczba	ta	wzrosła	do	2,088	rodzin	i	222	samotnych	
w	roku	1917.	W	roku	1920	było	2,500	rodzin	i	110	samotnych.	W	roku	1925	—	3,000;	w	1930	—	
3,200;	w	1940	—	3,500;	w	1950	—	3,700,	a	w	roku	1968	—	4,042.	Założyciele	a	raczej	pionierzy	
parafii	św.	Jacka	nie	tylko,	że	garnęli	się	do	kościoła	i	organizacji	parafialnych,	ale	nawet	nie	cofnęli	
się	przed	ponoszeniem	ciężarów	finansowych.	Zarobki	robotnika	w	tym	czasie	wynosiły	około	6ciu	
dolarów	tygodniowo.	Mimo	niskich	zarobków	i	trudności	zarobkowania	w	okresie	z	przed	pierwszej	
wojny	światowej,	oraz	depresji	w	latach	30tych,	Polacy	znaleźli	jednak	fundusze	na	potrzeby	bardzo	
ważne,	jakimi	były	zabudowania	parafialne	jak	kościół,	szkoła,	plebania	i	dom	sióstr	nauczycielek.

	 ŻYCIE	ORGANIZACYJNE
	 Wraz	ze	wzrostem	liczbowym	parafian	zauważyć	można	było	i	rozkwit	życia	organizacyjnego.	
Powstawały	towarzystwa	kościelne	i	bractwa.	Pierwsze	Towarzystwo	w	parafii	Św.	Jacka	było	To-
warzystwo	Św.	Jacka	założone	w	roku	1894.	W	roku	1895	powstały	Bractwa:	Aniołów	Stróżów	dla	
dzieci	szkolnych,	i	Niewiast	Różańcowych.	W	roku	1896	za	staraniem	Bractwa	Św.	Wojciecha	pow-
stał	Chór	Większy	parafii	Św.	Jacka,	który	niezwłocznie	zebrał	$400.00	i	zakupił	organy	dla	kościoła.	
Również	w	tym	roku	powstało	Bractwo	Św.	Barbary.	W	roku	później	utworzyło	się	Bractwo	Dzieci	
Maryi	i	założony	został	Chór	Mniejszy	Św.	Cecylii.	W	rok	później	założono	Arcybractwo	Najsłodszego	
Serca	Jezusa.	W	roku	1901	założony	został	Dwór	Foresterów	Św.	Jacka	i	Towarzystwo	Polek	"Leszek	
Biały".	Oddział	Macierzy	Polskiej,	Św.	Elżbiety,	powstał	w	roku	1904,	Dwór	Foresterów	Matki	Boskiej	
został	dołączony	do	listy	organizacji	parafialnych.	W	roku	1906	przy	stanie	liczbowym	parafian	797	
rodzin	powstało	Towarzystwo	Św.	Anny,	Kółko	Dramatyczne,	Towarzystwo	Św.	Józefa,	Towarzystwo	
Polek	Św.	Salomei,	Dwór	Foresterek	Św.	Jacka	i	Towarzystwo	Pożyczkowe	Św.	Jacka.	Towarzystwa	
i	Bractwa:	Trzeci	Zakon	Ojca	Franciszka,	Św.	Jana	Chrzciciela,	Dwór	Foresterek	Św.	Katarzyny	i	To-
warzystwo	Młodzieńców	Św.	Kazimierza	założone	zostały	w	roku	1907.
	 Liczba	Towarzystw	wzrasta	i	tak	w	roku	1908	powo¬łano	do	życia	Bractwo	Mężczyzn	Różańcowych,	
Towarzystwo	Marynarzy,	Kazimierza	Pułaskiego,	pod	opieką	Św.	Kazimierza.	W	następnym	roku	
przybyło	dalszych	5	Towarzystw.	Od	roku	1910	do	1920	powstało	16	nowych	Towarzystw	i	Bractw	
wszelkiego	rodzaju	a	między	innymi	kapela	parafialna	i	Towarzystwo	Imienia	Jezus.	W	sumie	od	
roku	1920	powstało	46	Towarzystw,	Bractw	i	innych	Stowarzyszeń.	Życie	Organizacyjne	niewątpli-
wie	było	bardzo	bujne	i	ożywione.	Taki	rozrost	Parafii	nie	byłby	możliwym	gdyby	ofiarność,	troska	
i	zrozumienie	potrzeb	nie	były	głęboko	zakorzenione	w	umysłach	i	sercach	Parafian.
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	 WYSIŁEK	FINANSOWY
	 Ciekawie	przedstawia	się	wysiłek	finansowy	Parafian	w	związku	z	rozbudową	Parafii.	Pierwsza	
wiadomość	o	wydatkach	ukazuje	się	w	roku	1896,	kiedy	to	zakupiono	organy	za	sumę	$400.00.	
Pieniądze	te	zebrał	Chór	Większy	pod	wezwaniem	Św.	Wojciecha.	W	roku	1898	czytamy,	że	koszta	
wybudowania	Kościoła	i	plebanii	wynosiły	$15,693.69,	a	za	ziemię	zapłacono	$9,607.63.	Przy	końcu	
roku	1899	dług	parafii	wynosił	$19,545.87.	W	roku	1900	dług	zmniejszył	się	do	sumy	$19,000.00	
a	w	 rok	 później	 wzrósł	 do	 $26,650.00.	 Paraia	wówczas	 liczyła	 tylko	 288	 rodzin.	W	 roku	 1902	
sprawiono	nowe	organy	za	$1,500.00.	W	roku	następnym	spłacono	$5,000.00,	a	w	rok	później	
dług	zmniejszył	się	do	kwoty	$16,000.00.	W	roku	1905,	gdy	powzięto	decyzję	pobudowania	no-
wego	kościoła	i	nowego	budynku	szkolnego,	było	719	rodzin	i	nie	cofnięto	się	przed	zadłużeniem	
się	o	dalszych	$65,000.00.	Ulepszenia	wokoło	kościoła	i	dziedzińca	szkolnego	zwiększyły	wydatki	
o	dalsze	$22,130.00,	podnosząc	ogólne	zadłużenie	do	cyfry	$72,000.00.	W	dwa	lata	później	dług	
zmniejszono	do	kwoty	$18,000.00,	a	w	roku	1910	spłacono	dalsze	$11,000.00.	W	międzyczasie	stale	
poprawiano	i	ulepszano	własność	kościelną	wokoło	zabudowań,	przebudowywano	budynki	szkolne	
i	mieszkalne,	i	mimo	ciągłych	ulepszeń	i	dodatkowych	wydatków	w	roku	1915	nie	tylko,	że	spłacono	
całkowicie	długi,	lecz	w	kasie	parafialnej	znalazła	się	nawet	nadwyżka	w	wysokości	$9,071.50,	dzięki	
wspaniałej	gospodarce	duszpasterzy	i	komitetu	parafialnego.	Stan	liczbowy	parafian	w	tym	roku	
wyraża	się	cyfrą	1,735	rodzin.	Gdy	w	roku	1916	wykonano	plany	budowy	nowego	kościoła,	w	kasie	
parafialnej	znajdowało	się	$32,976.05.	W	następnym	roku,	tj.,	w	1917,	przystąpiono	do	założenia	
fundamentów	pod	nowy	kościół.	Kamień	węgielny	został	poświęcony	w	dniu	2Igo	października.	
Poświęcenia	dokonał	Prałat	Stanisław	Nawrocki,	a	mowę	okolicznościową	wygłosił	Generał	Zmar-
twychwstańców,	Wiel.	Ks.	Władysław	Zapała,	C.R.	Wypłacono	na	poczet	dokonanych	prac	sumę	
$20,420.16	i	równocześnie	parafia	zaciągnęła	pożyczkę	w	wysokości	$100,000.00.	W	roku	1920	
spłacono	już	z	długów	na	budowę	kościoła	$72,000.25.	Ostatecznie	kościół	został	wykończony	i	
oddany	do	użytku	w	roku	1921,	a	na	spłacenie	kosztów	budowy	i	urządzenia	wnętrza	kościoła	wy-
datkowano	około	$87,000.00.	W	niedzielę,	dnia	25go	września	1921	roku,	poświęcono	uroczyście	
nowe	organy,	które	kosztowały	$16,500.00	i	z	tej	okazji	urządzono	w	kościele,	staraniem	Chóru	
Parafialnego	Św.	Jacka,	koncert	kościelny.
	 Parafianie	nie	 tylko	zdobyli	 się	na	pokrycie	wszelkich	wydatków	związanych	z	budowaniem	
i	utrzymaniem	parafii,	 lecz	chętnie	składali	pieniądze	na	rzecz	Uwolnionej	Polski.	W	roku	1920	
zebrano	przeszło	$2,000.00	na	ten	cel,	a	sprzedano	bondów	polskich	na	sumę	około	$30,000.00.	
Ofiarność	zaiste	ogromna.

	 MATKA	BOSKA	CZĘSTOCHOWSKA
	 Zgodnie	z	duchem	pionierów,	parafianie	św.	Jacka	w	75	letnią	rocznicę	postanowili	nie	tylko	
podtrzymać	dzieło	swoich	poprzedników,	lecz	dołączyć	własną	pamiątkę	w	postaci	kaplicy	Mat-
ki	Boskiej	Częstochowskiej.	Kaplica	ta	ma	być	przekazana	potomności,	 jako	wyraz	wdzięczności	
parafian	za	otrzymane	łaski	w	minionym	okresie,	jako	wyraz	podziękowania	za	jedność	i	zgodną	i	
harmonijną	współpracę	wiernych.	Jest	to	podziękowanie	za	dopływ	wiernych	kapłanów	do	parafii	i	
za	poświęcenie	się	Sióstr	Zakonnych,	w	kształceniu	dziatwy	szkolnej.	Kaplica	ta	jest	potwierdzeniem	
przywiązania	się	Narodu	Polskiego	do	wiary	Ojców,	skutkiem,	czego	nadano	Polsce	chwalebne	"Po-
lonia	semper	fidelis"	—	Polska	zawsze	wierna	Bogu	i	Najświętszej	Maryi	Pannie".	Dzięki	zabiegom	
i	staraniom	proboszcza	parafii	ks.	Stanisława	Tarczana,	C.R.,	kaplica	ta	stała	się	rzeczywistością.

Stanisław	J.	Smoleński


