
Parafia polska w Chapel Hill, Tex. (Założona r. 1889) 

 

Chapel Hill (w tym samym powiecie Washington) także kwitnąca osada polska, tworzyła 

dawniej jedną parafię razem z osadą w Brenham, gdyż dwa te miasta tylko 10 mil od siebie 

odległe. 

W roku 1889 zbudowano w Chapel Hill kościół polski, nader gustowny, 60 stóp długi i 30 

szeroki. Granicę parafii zrobiono na połowie drogi (5 mil) pomiędzy Chapel Hill i Brenham. 

Polacy tamtejsi pochodzą z W. Księstwa Poznańskiego i jest ich około 120 rodzin. Proboszczami 

byli tam księża: Adam Łaski, Teodor Jaroń i obecnie ks. Franciszek Nona, młody kapłan. 

Ks. Fr. Nona urodził się w Lemont, w Stanie Illinois, gdzie jego rodzice po dziś dzień 

mieszkają. Nauki pobierał w seminarium polskim w Detroit i tamże na kapłana wyświęcony został 

dla diecezji Galvestonskiej w roku 1898. Parafię w Chapel Hill objął dn. 1. Września, roku 1898. 

Za jego rządów wybudowała parafia piękną nowomodną plebanię. Starą zamieniono na 

szkołę. Wszystko to niestety miało wnet ulec zniszczeniu. Mortalia facta peribunt. 

Albowiem ta straszna burza, która w nocy z soboty na niedzielę (z 8. na 9 września r. 1900) 

zniszczyła miasto Galveston i południowy Texas, na nieszczęście, nawiedziła i Chapel Hill, 

zostawiając po sobie niezatarte ślady, a szczególnie dla Polaków tutejszych, którzy nie tylko 

potracili całe żniwo, lecz dużo z nich straciło domy i część dobytku, a nawet i kościół. „Oto. 8-go 

nad wieczorem, całe niebo przybrało dziwną postać. O godzinie 8-ej pokryły je czarne gęste 

chmury. Później począł wiać tak gwałtowny wiatr z ulewnym deszczem, iż zdawało się, że 

plebania, choć nie dawno zbudowana, upadnie. Tak trwało do godziny 12-tej. Potem z każdą 

chwilą wzmagała się nawałnica, dom cały trzeszczał, ściany zaczęły się giąć i chwiać, od czasu do 

czasu dał się słyszeć łoskot upadającego tu i ówdzie domu, tak, iż każdej chwili oczekiwałem — 

końca. Naraz, wieża kościoła z okropnym trzaskiem runęła. Czubek jej uderzył w szczyt plebanii, 

poruszył nią całą i uszkodził znacznie. Nie upłynęło trzech minut, gdy runął i kościół. Było 

właśnie 20 minut do drugiej rano. Była to straszna noc, noc, której nigdy nie zapomnę". 

„Kiedy kościół runął, wyszedłem na dwór, gdyż chciałem zobaczyć, czy plebania ma dach, bo 

już w wodzie chodziłem, ale zaledwie wyszedłem, porwał mię wiatr i pognał na parkan. Tak wtedy 

przy pomocy parkanu, choć zniszczonego, dostałem się do ruiny kościoła. Ile razy leżałem na 

ziemi—nie wiem, dość, że kilka razy trudno mi było się podnieść, a deszcz tak lał, że gdym się 

dostał do stancyi, nie było na minie suchej nitki. Tak trwało do godziny 5-tej rano. Skoro burza 

nieco ustała, poszedłem zobaczyć, czy mógłbym się dostać do Tabernaculum. Było 

nieuszkodzone. Zabrałem Przenajśw. Sakrament, potem kielich, który także został cały. Około 

godziny 8-ej przyszło kilku ludzi, wydobyli wprawdzie niektóre rzeczy, jak aparata kościelne, ale 

cóż, kiedy wszystko zniszczone. Kościół zupełnie potrzaskany". (Z listu ks. Fr. Nony). 
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