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	 	 CAP	at	Orchard	Lake.	

	 Zaczątki	Parafii	Niepokalanego	Poczęcia	N.	M.	P.

	 W	PIĘĆDZIESIĄTĄ	rocznicę	jej	istnienia	przystępujemy	do	opisania	losów,	które	przechodziła	
i	trudów,	z	którymi	borykać	się	przez	pół	wieku	musiała.

	 Jak	zwyczajnie	bywa,	początki	poczynań	naszych,	ze	względu	na	okoliczności,	giną	w	mglistej	
przeszłości.	Polegano	na	dobrej	pamięci,	która	z	biegiem	czasu	tu	i	ówdzie	zawiodła,	i	w	końcu	
nim	zdołano	zebrać	pewne	dane,	ci,	którzy	polegali	na	swej	pamięć,	powołani	zostali	przez	wy-
roki	boskie	do	lepszej	Krainy.	W	latach	minionych,	rodacy	nasi	niewiele	czasu	marnowali	przy	
piórze,	bo	praca	fizyczna,	po	całodziennym	wycieńczeniu,	odejmowała	im	chęć	nawet	i	wtedy,	
gdy	odczuwali	potrzebę	przelania	na	papier	 tych	przejść	 i	 frasunków,	którym	z	konieczności	
podlegać	musieli.

	 W	podobnych	warunkach	poczęto	organizować	pierwszą	parafię	polską,	Niepokalanego	Pocz.	
N.	M.	Panny	w	tej	dzielnicy	miasta	Chicago,	w	roku	1882.

	 O	wstępnych	poczynaniach	nic	stanowczo	pisać	nie	zamierzamy,	początki	te	są	mgliste	—	
niewyraźne.

	 Prawdą	jest,	że	główną	zasługę	około	jej	założenia	ponosi	Towarzystwo	Św.	Wincentego	a	
Paulo,	pierwsze	jakie	powstało	pośród	rodaków	naszych	zamieszkałych	w	So.	Chicago.	Była	ich	
wtedy	garstka	nieliczna	 jeszcze,	spomiędzy	których	spotykamy	już	mało	nam	znanych	 imion	
dzisiejszych	parafian,	ogromną	większość	Pan	Bóg	już	powołał	do	chwały	swej	wiekuistej.

	 Zrazu	gromadka	ta	naszych	 liczyła	zaledwie	siedem,	czy	osiem	rodzin,	pomiędzy	którymi	
prym	wodził	Stanisław	Tyma,	który	przybył	do	So.	Chicago	w	roku	1873.

	 Liczba	braci	naszych	rosła	jednak	dość	szybko	i	w	czasach,	kiedy	pierwsze	wzmianki	o	ist-
nieniu	wspomnianego	Tow.	Św.	Wincentego	a	Paulo	znajdujemy,	było	już	tutaj	w	So.	Chicago	
około	30	do	35	rodzin	polskich.	Przybywało	coraz	to	więcej	naszych,	gdy	walcownie	poczęto	
rozbudowywać	na	poważną	skalę.
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	 Z	powodów	już	przytoczonych	nie	możemy	podać	żadnych	pewnych	liczb,	 lub	też	 innych	
danych	odnoszących	się	do	tych	pierwszych	kroków	parafii	naszej.	Co	dalej	tu	podamy	zawdzię- 
czamy	wyłączenie	prostym	opowiadaniom,	któreśmy	mieli	sposobność	zebrać	od	kilku	starszych	
parafian	i	na	te	właśnie	ich	opowiadania	w	niniejszej	historii	parafialnej	powołujemy	się	aż	do	
czasów,	kiedy	historię	tę	oprzeć	możemy	na	prawidłowych	zapiskach,	sprawozdaniach	i	księgach	
parafialnych.

	 W	czasie,	kiedy	Towarzystwo	Św.	Wincentego	a	Paulo	występuje	ze	staraniami	o	założenie	
polskiej	parafii	w	So.	Chicago,	było	tu	już	około	70	rodzin	polskich;	jak	wśród	naszych	zwyczaj- 
nie	bywa,	gdy	w	mniejszej	gdziekolwiek	znajdują	się	ilości,	panowała	miłość	bratnia,	a	zatem	
harmonia	i	zgoda	była	szczera	i	serdeczna,	więc	choć	zarobki	nie	były	zbyt	świetne,	a	praca	nie	
nadto	popłatna,	to	jednak	zadowolenie	panowało	ogólne	i	duch	dobry,	który	owym	pionierom	
dzisiejszej	parafii	naszej	kazał	z	dobrą	otuchą	poczynać	prace	około	zakładania	fundamentów	
dla	obecnej	wielkiej	i	kwitnącej	parafii	naszej.

 Ks. J. Radziejewski Organizatorem Parafii.

	 Otóż	przedstawiciele	Towarzystwa	Św.	Wincentego	a	Paulo	dla	właściwego	przeprowadzenia	
swych	zamiarów,	nawiązali	stosunki	ze	śp.	Ks.	Wincentym	Barzyńskim,	ówczesnym	proboszczem	
parafii	Św.	Stanisława	Kostki	na	północno-zachodniej	części	miasta	Chicago,	co	niewątpliwie	w	
znacznej	mierze,	ułatwiło	dalszą	pracę	w	tym	kierunku.	Ks.	Wincenty	Barzyński	był	naówczas	
człowiekiem	wielkich	wpływów,	szczególnie	w	radzie	ówczesnego	Administratora	diecezji	Chi-
cagoskiej	Ks.	Biskupa	Foleya.	Ks.	Biskup	w	sprawach	polskich	polegał	wyłącznie	na	jego	radzie,	
był	on	 też	naówczas	 jedyny	Ksiądz	polski	w	diecezji	 chicagowskiej,	 który	nie	był	przybłędą.	
Ponieważ	So.	Chicago	było	oddalone	około	siedemnaście	mil	od	kościoła	Św.	Stanisława	Kostki,	
Ks.	Barzyński	był	przekonany,	że	nowa	parafia	w	takiej	odległości,	jego	interesom	sprzeciwiać	
się	nie	może,	zajął	się	szczerze	i	serdecznie	rodakami	w	So.	Chicago,	oraz	poparcie	sprawy	ich	
przed	 głową	diecezji	 sprawiło,	 że	w	niedługim	 czasie	 Ks.	 Administrator	 poruczył	 Ks.	 Janowi	
Radziejewskemu,	który	przed	niedawnym	czasem	przyjechał	z	Francji,	zorganizowanie	parafii	
polskiej	w	dalekim	jak	wówczas	—	South	Chicago.

	 Skoro	gruchnęła	wieść,	że	parafia	będzie	zorganizowana,	zwołano	posiedzenie	przedniejszych	
obywateli	w	celu	skutecznego	przystąpienia	do	pracy	organizacyjnej.	Podajemy	spis	obywateli,	
którzy	w	tym	zebraniu	organizacyjnym	uczestniczyli.	Stanisław	Tyma	przewodniczył,	sekretarzem	
był	Marcin	Graja,	skarbnikiem	Jan	Krygowski,	a	nad	to	obecni	byli	obywatele:	Kazimierz	Boży-
mowski,	Jan	Pajkowski,	Jan	Kaczała,	Jan	Kamiński,	Jan	Kusz,	Szymon	Kamiński,	Marcin	Tyma	i	
Piotr	Ścieżewski.

 Pierwsze Nabożeństwo Polskie w Irlandzkim Kościele

	 Było	to	jesienią	1881	roku;	po	wstępnych	przygotowawczych	pracach	zawarto	odpowiednią	
umowę	z	tutejszą	parafią	irlandzką	Św.	Patrycyusza	i	oto	w	dniu	Św.	Szczepana,	wspomnianego	
roku,	uczestniczyła	Polona	South	Chicagoska	w	pierwszej	swojej	własnej	już	Mszy	Św.	odpra-
wionej	przez	Ks.	Jana	Radziejewskiego	we	wspomnianym	irlandzkim	kościele.	Tak	było	przez	
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czas	jakiś,	niezbyt	długi;	nasi	coraz	to	bardziej	czuli	się	obcymi	w	Kościele	irlandzkim	i	zapragnęli	
pozyskać	lokal	własny,	aby	nie	być	krępowanymi	przez	Irlandczyków,	w	tym	celu	wynajęli	dość	
spory	lokal	po	jakimś	dawnym	składzie	przy	ulicy	92ej	i	Ontar	o	Ave.,	tam	w	najkrótszym	czasie	
ustawiono	ołtarz	 i	 ławki	 i	poświęcony	 lokal	zamieniono	na	tymczasowy	kościółek,	w	którym	
skromnie,	ubogo,	lecz	na	swoim	własnym	śmieciu	zbierali	się	nasi	na	wspólne	nabożeństwa.

	 Trwało	to	około	dwu	niespełna	lat,	kiedy	po	pożarze,	który	zniszczył	cały	dom,	gdzie	się	owa	
polska	znajdowała	kapliczka,	trzeba	było	o	nowym	pomyśleć	schronisku.

 Pierwsze Wysiłki Stałe

	 W	międzyczasie	wytężano	wszelkie	siły,	by	zebrać	cokolwiek	grosza	na	budowę	własnego	
kościółka,	zakupiono	pięć	parceli	gruntu	przy	narożniku	88ej	i	Houston	Ave.,	lecz	nim	przystąpio-
no	do	budowy	zadecydowano,	że	wypada	koniecznie	miejsce	zmienić	z	powodu	bliskości	torów	
kolei	żelaznej,	po	namyśle,	zgodzono	się	na	zakupno	ośmiu	parceli	przy	88ej	ulicy	i	Commercial	
Ave.,	tu	też	zaczęli	nasi	budować	sobie	kościółek	drewniany,	a	równocześnie	takąż	samą	budowę	
rozpoczęli	i	Niemcy-Katolicy	w	South	Chicago;	ponieważ	zaś	skończyli	oni	budowę	swej	świątyni	
prędzej	jak	Polacy,	więc	nasi	przez	czas	krótki	uczęszczał,	do	ich	kościoła,	gdzie	co	drugą	niedzielę	
odprawiano	nabożeństwo	z	kazaniem	w	języku	polskim,	a	tymczasem	budowano	dalej	kościółek	
polski.

	 Przysłowie	mówi,	że	nieszczęścia	idą	w	parze,	Pan	Bóg	jakoś	nie	szczędził	ich	naszym	pio-
nierom.	

	 Kiedy	 już	budowa	była	na	ukończeniu	—	obalił	 ją	zupełnie	huragan.	Stało	się	to	w	samą	
niedzielę	Palmową	1882	roku,	trzeba	tedy	było	dalej	odprawiać	w	dawnym	trybie	w	kościele	
niemieckim,	a	tymczasem	wzięli	się,	Polacy	co	rychlej	do	dźwigania	własnej	budowy.	Wykończyli	
naprzód	sutereny	(basement),	gdzie	urządzili	tymczasowy	kościół	i	tam	odprawiali	nabożeństwa,	
a	jednocześnie	prowadzili	budowę	dalej,	aż	do	jej	ukończenia.

	 W	owym	czasie	proboszcz	początkującej	naszej	parafii	śp.	Ks.	Jan	Radziejewski,	który	dz-
iałał	tutaj	od	samego	początku	i	pierwsze	wśród	nas	odprawiał	nabożeństwa,	nie	mając	gdzie	
zamieszkać	zmuszony	był	tylko	dojeżdżać	do	So.	Chicago;	później	dopiero,	po	ukończeniu	budowy	
kościoła,	zamieszkał	przy	nim	na	stałe	w	małym	domku	stojącym	tuż	obok	kościoła	przy	Com-
mercial	Ave.

 Ustalenie Nazwy Parafii

	 Właściwe	i	pewne	istnienie	parafii	zorganizowanej,	liczyć	można	dopiero	od	roku	1882;	w	
tym	też	roku	po	wykończeniu	kościoła,	założono	pierwszą	polską	szkołę	w	So.	Chicago,	w	której	
pierwszym	nauczycielem	był	ówczesny	organista	p.	Zieliński.	Wspomnieć	tu	wypada,	że	z	prze-
pisaniem	parcel	przy	Houston	Ave.,	a	i	przy	Commercial	Ave.	na	Ks.	Biskupa	były	też	pewne	
nieporozumienia;	było	to	w	czasach,	kiedy	polski	kościół	Św.	Trójcy	na	północno-zachodniej	
części	miasta	Chicago	był	zamknięty,	a	niektórzy	z	byłych	parafian	Św.	Trójcy	przeprowadzili	się	
do	So.	Chicago.	Znaleźli	się	bowiem	tacy,	co	się	przepisaniu	tytułu	własności	na	Ks.	Biskupa	usilnie	
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sprzeciwiali	z	obawy,	by	nie	spotkał	ich	kościoła	los	podobny.	W	końcu	jednakże	przekonani	o	
słuszności	sprawy,	przecie	ustąpili	i	zgodzili	się	z	większością	współbraci.	Z	powstaniem	parafii	
zaczęło	się	wraz	z	nią	dźwigać	zdrowe	i	zgodne	życie	towarzyskie,	religijne	i	patriotyczne.	Z	razu	
spierano	się	jeszcze	nieco	o	nazwę	parafii,	członkowie	bowiem	Towarzystwa	Św.	Wincentego	a	
Paulo	pragnęli	ją	mieć	pod	swojego	świętego	wezwaniem,	a	uczestnicy	zaś	innego	stowarzysze-
nia,	młodszego	od	pierwszego,	ale	już	wówczas	liczniejszego	i	silniejszego,	mianowicie	Tow.	Św.	
Jozafata	chcieli	koniecznie	mieć	pod	swego	patrona	opieką.	Zdawało	się	chwilowo,	że	sporom	
nie	będzie	końca,	jedni	drugim	ustąpić	nie	chcieli	udano	się	ostatecznie	ze	sprawą	do	Ks.	Pro-
boszcza.	Po	przesłuchaniu	obydwóch	stron	przez	Ks.	proboszcza	i	komitetu	ad	hoc	wybranego	
doszli	do	przekonania,	aby	przedmiot	sporów	usunąć	i	oddać	parafię	pod	wezwanie	i	opiekę	
Niepokalanego	Poczęcia	Najśw.	Maryi	Panny;	na	co	ostatecznie	ogół	się	zgodził.

 Organizowanie Towarzystw

	 Usunięto	powoli	nieznaczne	trudności,	które	zdawały	się	tamować	postęp	do	dalszej	pracy.	
Przystąpiono	do	pracy	organizacyjnej.	Życie	towarzyskie	i	patriotyczne	zawrzało	na	dobre	w	tej	
nowo-powstałej	parafii,	jako	dowód	tego	twierdzenia	niech	posłuży	fakt,	że	po	nie	za	długim	czasie	
powstał	cały	szereg	nowych	Towarzystw;	mianowicie,	Jana	III	Sobieskiego,	Rycerzy	Najśw.	Maryi	
Panny,	Legion	Św.	Józefa,	a	później	Jana	Kilińskiego,	Związek	Braci	Polaków,	Sokoli	im.	Stefana	
Czarnieckiego,	Tow.	Śpiewu	Boi.	Dembińskiego,	a	wreszcie	Osada	Federacji	Polsko-Katolickiej	
w	Am.,	której	celem	było	połączenie	wszystkich	Polaków-Katolików	w	Stanach	Zjednoczonych	
w	jedną	wielką,	a	potężną	organizację	dla	skuteczniejszej	pracy	nad	podniesieniem	moralnym	
i	umysłowym	naszych	braci,	by	przez	to	zyskać	prawa	i	przywileje	tak	na	polu	religijnym	jak	i	
politycznym,	oraz	narodowym,	nam.	słusznie	przynależne.	Organizacja	ta	ostatnia	nie	długo	
potrwała,	nasi	rodacy	nie	doceniali	jej	doniosłości;	nie	byli	jeszcze	należycie	uprawieni	do	pracy	
ideowej.	Może	za	lat	kilka	—	może	za	lat	kilkanaście,	podobna	organizacja	powstanie,	powstać	
musi,	jeżeli	wychodźstwo	nasze	nie	zamierza	się	sprzeniewierzyć	swemu	zadaniu,	i	swoim	obow-
iązkom.

	 Upadła	Federacja	Polaków-Katolików,	z	biegiem	czasu,	upadły	i	inni	zrzeszenia	wzajemnej	
pomocy	głównie	skutkiem	zmiany	warunków	i	wadliwego	systemu	opodatkowania	finansowego	
i	winę	tu	ponoszą	szczególnie	starsi	członkowie,	którzy	opierali	się	zmianie	jakiejkolwiek,	nie	
zdając	sobie	sprawy,	że	upór	swój	przypłacą	upadkiem	towarzystwa.

 Chór Kościelny i Organiści

	 Chóry	parafialnej	Św.	Cecylii	(a	teraz	Chór	Niep.	Pocz.	N.	M.	P.)	i	Św.	Jadwigi	pod	wprawnym	
kierownictwem	całego	szeregu	organistów	doświadczonych	i	w	zawodzie	swym	zamiłowanych	
jak	Kujawski,	Emil	Widemann,	Feliks	Pawłowski,	Jaroszewski,	Roman	Ardziejewski	i	Franciszek	
Szpajer,	rozwinęły	się	bardzo	prędko	i	wcześnie	wzniosły	się	na	stopień	znacznej	doskonałości,	
czego	dowodem	było	kilka	koncertów	kościelnych,	w	których	brały	udział	także	siły	pozamiejscowe;	
jak	panie	Jadwiga	Smulska,	Róża	Kwasigroch	i	Agnieszka	Nering,	dały	chórom	sposobność	do	
wykazania	zdolności	i	talentu	poszczególnych	członków	i	członkiń.	W	latach	późniejszych	działał	
męski	chór	Św.	Cecylii,	borykał	się	z	pewnymi	trudnościami	z	tej	przyczyny,	że	pewna	kategoria	
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mężczyzn	postanowiła	nie	dopuszczać	do	śpiewu	w	kościele,	jak	tylko	swoich	wybrańców.	Kres	
temu	niebawem	położył	Ks.	proboszcz,	decydując,	że	śpiewać	na	chórze	może	każdy	mężczyzna,	
który	ma	głos	do	śpiewu	odpowiedni.

 Siostry — Nauczycielki

	 Chociaż	w	pierwszych	latach	w	szkole	uczyli	wyłącznie	organiści,	jako	nauczyciele	zarazem,	
nie	mogło	to	potrwać	długo	z	powodu	liczby	dzieci	uczęszczających	do	szkoły.	W	latach	około	
1884,	siły	nasze	nauczycielskie	były	jeszcze	nader	słabe,	nie	można	nawet	było	marzyć	o	jakimś	
wyborze	pod	tym	względem,	bo	ze	wszech	stron	pisano	do	klasztoru	o	pomoc.	Udało	się	nam	
ostatecznie	sprowadzić	Siostry	Felicjanki	z	Detroit,	Michigan,	które	objęły	kierownictwo	nad	
początkującą	szkołą.	Po	Siostrach	Felicjankach	nastąpiły	Siostry	Franciszkanki	z	niemieckiego	
klasztoru	w	Milwaukee,	Wis.	W	roku	1907mym	polska	część	Franciszkanek	odłączyła	się	od	
klasztoru	niemieckiego	i	założyły	Zgromadzenie	czysto	polskie	pod	opieką	Św.	Józefa	z	siedzibą	w	
Stevenspoint,	Wisconsin,	co	później	spowodowało	oddanie	szkoły	pod	kierownictwo	polskiego	
zakładu	ze	Stevenspoint.	One	też	po	dzień	dzisiejszy	prowa-dzą	szkołę	z	jak	najpomyślniejszymi	
rezultatami	i	ku	ogólnemu	uznaniu	i	zadowoleniu.

 Przyrost Polaków z Rozbudową Fabryk.

	 Od	czasu	założenia	w	So.	Chicago	olbrzymich	fabryk	żelaza	i	hut	stalowych	przyrost	nowo	
przybywających	wzmógł	 się	bardzo	znacznie,	do	pracy	bowiem	potrzeba	było	od	 razu	 rąk	
ogromnie	wiele,	więc	zewsząd	garnęli	się	ci,	co	pracy	tej	poszukiwali.	I	Polaków	tu	wtedy	przy-
była	liczba	bardzo	wielka,	skutkiem	czego	parafia	szybko	urosła	w	dwój	i	trójnasób.	Zmieniły	
się	także	na	lepsze	warunki	egzystencji;	dotąd	z	braku	odpowiedniej	komunikacji	z	głównym	
miastem	kupcy	i	przemysłowcy	lokalni	zdzierali	wprost	skórę	z	człowieka	przy	zakupnie	niez-
będnie	potrzebnych	przedmiotów,	przecież	w	roku	1891	dzielnica	nasza,	dotąd	samodzielna,	
została	za	obopólną	zgodą	przyłączona	do	miasta	Chicago,	zmiana	ta	wpłynęła	bardzo	dodat-
nio	na	stosunki	nasze	dotychczasowe.	Przeprowadzono	tramwajowe	połączenie	z	miastem	a	
i	na	kolejach	żelaznych	powiększono	liczbę	pociągów	przedmiejskich,	ulepszenie	komunikacji	
nie	mało	przyczyniło	się	do	podniesienia	handlu	i	przemysłu,	a	co	zatem,	znikła	także	owa	
wygórowana	drożyzna	i	można	było	wygodnie	i	ekonomicznie	na	miejscu	wszelkie	domowe	
zaspakajać	potrzeby.

	 Kolej	do	So.	Chicago	doprowadzały	tylko	trzy	kompanie,	mianowicie	Lake	Shore	(później	
New	York	Central)	Baltimore	i	Ohio	oraz	Pennsylvania,	później	dopiero	przeprowadzono	tu	
odnogę	kolei	Illinois	Central,	a	w	roku	1892gim	przedłużono	kolej	tramwajów	przedmiejskich	i	
ostatecznie	połączono	w	jeden	węzeł	komunikacji,	Hammond,	East	Chicago,	Whiting	w	stanie	
Indiana,	z	So.	Chicago,	a	względnie	z	Chicago.

 Dalszy Rozwój Parafii i Nowy Proboszcz

	 Po	ogólnikowych	powyższych	informacjach	powracamy	do	dalszego	ciągu	dziejów	naszej	
parafii.	Ś.	p.	Ks.	Jan	Radziejewski	po	zorganizowaniu	parafii	pozostawał	jej	proboszczem	do	
lipca	1884,	w	tym	bowiem	czasie	osierocona	została	parafia	Św.	Wojciecha	i	Ks.	Jan	Radzie-
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jewski	przeznaczonym	został	na	jej	proboszcza,	na	jego	zaś	miejsce	zamianował	Ksiądz	Biskup	
proboszczem	naszym	Ks.	Michała	C.	Pyplatza,	który	do	naszej	parafii	przybył	dnia	16go	lipca,	
1884	roku.	Ks.	Pyplatz	na	pierwszej	stronnicy	księgi	kasowej	zostawił	taką	notatkę:	,,Przy	objęciu	
parafii	w	drugiej	połowie	1	lipca,	1884	r.,	po	Ks.	Janie	Radziejewskim	zastałem	dług	$22,832.00

	 Nadto	bardzo	dużo	długów	po	sklepach;	a	mianowicie	parę	set	dolarów	Buscherowi	za	
ołtarz,	u	Muehlbauera,	The	Cathclic	Union,	w	składach	żelaznych	Somer-Hanberg,	w	handlach	
mebli	—	za	węgle,	Prinz	za	roboty	ciesielskie	etc.,	etc.,	etc.,	tak,	że	przeszło	$24,000.00	zastałem	
długów.

	 Jak	na	owe	czasy	był	to	dług	wcale	poważny	i	dziwić	się	zanadto	nie	można,	że	nowy	pro-
boszcz	tak	detalicznie	zobowiązania	te	jedno	po	drugiem	wylicza.

	 Już	za	nowego	proboszcza,	mianowicie	w	pierwszych	czasach	jego	nastania,	wykończono	
zupełnie	i	przyozdobiono	kościół	górny,	po	czym	sutereny	budynku	kościelnego	zupełnie	już	
na	szkołę	i	mieszkanie	Sióstr	nauczycielek	przeznaczono.	Rok	ten	jest	nam	jeszcze	pamiętny	—	
także	pierwszym	uroczystym	obchodem	listopadowym,	który	tu	urządziły	wspólnie	wszystkie	
Towarzystwa.	Urządzenie	tego	pierwszego	obchodu	w	naszej	dzielnicy	jest	również	pięknym	i	
ważnym	dowodem	krzewienia	się	ducha	patriotycznego,	który	zawsze	i	wszędzie	krzepił	się	i	
dźwigał	pod	opieką	i	skrzydłami	drogiej	Ojców	naszych	Wiary.

	 Nowy	gospodarz	parafii,	Ks.	proboszcz	Pyplatz,	liczne	tu	z	samego	początku	zaprowadził	
zmiany.	Do	szkoły	sprowadził,	jako	nauczycielki	S.	S.	Felicjanki	i	im	powierzył	jej	kierownictwo;	
na	plebanię	w	jesieni	tego	samego	roku	obrano	i	przerobiono	stosownie	dom	gospodarski,	tuż	
przy	kościele	się	znajdujący.

	 W	ten	sposób	parafia	nasza	miała	już	wszystko,	co	jej	na	razie	było	koniecznie	potrzebne;	
posiadała	własny	kościół,	 szkołę	 i	plebanię.	Nie	przyszło	 to	oczywiście	 tak	 łatwo	 jak	dziś	o	
tym	piszemy	i	wcale	nie	tanim	kosztem,	bo	jak	świadczą	zapiski	powyżej	umieszczone,	dług	
młodej	parafii	wynosił	w	tym	czasie	sumę	jak	na	nią	bardzo	znaczną,	w	kasie	zaś	na	pokrycie	
tego	długu	zaledwie	coś	około	220	dolarów.	Zaczął	tedy	Ks.	Pyplatz	długi	spłacać	i	szło	mu	to	
wcale	nieźle,	a	jednocześnie	stale	i	statecznie	po¬większał	się	inwentarz	parafialny.	W	roku	
np.	1885	zawieszono	dzwony	na	wieżyczce	kościelnej.	Życie	towarzyskie	w	parafii	raźnym	się	
też	już	wtedy	musiało	przejawiać	tempem,	skoro	czytamy	w	zapiskach	wyżej	wspomnianych,	
o	przedstawieniach	teatralnych	i	majówkach	urządzonych	w	tym	czasie	przez	stowarzyszenia	
parafialne.

	 Rok	1887my	zaznaczył	się	nowym	kłopotem,	ale	i	nowym	ulepszeniem	w	kościele	parafial-
nym.	Oto	w	roku	tym	został	budynek	kościelny	w	czasie	burzy	tak	silnie	nadwyrężony,	że	trzeba	
było	po	pierwsze,	zabrać	się	natychmiast	do	jego	gruntownej	naprawy,	a	po	wtóre	wypadło	
pomyśleć	o	zabezpieczeniu	go	na	przyszłość	przed	podobnymi	wydarzeniami.	Wzmocniono	
tedy	budowę	filarami	kamiennymi	na	zewnątrz,	a	wewnątrz	ściągnięto	wiązania	u	sklepień	
żelaznymi	sztabami	 i	potężnymi	śrubami,	co	jednak	znowu	kosztowało	$1,405.00;	w	tymże	
samym	roku	wzniesiono	dzwonnicę	opodal	kościoła	kosztem	sumy	$465.00.
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Na	początku	roku	1889,	zaczęto	budowę	plebanii	przy	88ej	ulicy	i	Exchange	Ave.,	był	to	dom	
dosyć	poważny	składający	się	z	dwóch	pięter	i	suteryn,	rozmiaru	40	stóp	przy	50,	z	palonej	
cegły,	wykończono	ją	w	tym	samym	jeszcze	roku,	a	budowa	ta	cała	kosztowała	łącznie	sumę	
$15,513.91,	z	czego	na	budowę	domu	przypada	$14,192.02,	a	na	jego	urządzenie	wewnętrzne	
$1,321.89.

 Pierwszy Pobyt Ks. F. M. Wojtalewicza w So. Chicago

	 Z	powodu	wciąż	rosnącej	pracy	w	okolicy	So.	Chicago	i	wielkiego	zapotrzebowania	sił	i	dłoni	
roboczych,	powiększyła	się	parafia	nasza	tak	dalece,	że	przydzielono	nam	drugiego	kapłana	
jako	asystenta	proboszcza;	na	asystenta	przeznaczono	nam	w	dniu	6go	stycznia,	1890	roku	
młodego,	wówczas	dopiero	wyświęconego	Ks.	Franciszka	M.	Wojtalewicza,	który	dziś	tą	samą	
parafią	naszą	zarządza,	jako	proboszcz	jej	od	całego	już	szeregu	lat.	Pierwszym	razem	Wiel.	Ks.	
Wojtalewicz	bawił	wśród	nas	krótko	tylko,	bo	niespełna	rok	jeden,	ale	są	jeszcze	wśród	parafian,	
którzy	z	tych	czasów	go	pamiętają	i	nieraz	wspominają	jego	już	wówczas	przejawiające	się	en-
ergię	i	wyborną	gospodarność,	przy	których	to	zaletach	później,	jako	proboszcz,	do-prowadził	
parafię	naszą	do	jej	obecnego	rozkwitu.

	 Dodać	tu	wypada,	że	za	czasów	Ks.	Wojtalewicza	i	pod	jego	kierunkiem	urządzono	tu	pier-
wszy	parafialny	festyn	(fair),	który	zaczęty	18	lutego	trwał	przez	dwa	tygodnie	i	znacznym	został	
uwieńczony	powodzeniem;	dość	rzec,	że	czysty	dochód	zeń	wynosił	$3,030.25.	Parafia	nasza	już	
wtedy	była	bardzo	wielką	i	liczyła	około	1,100	familii,	powodzenie	ogólne	było	widać	wszędzie	
nie	złe,	więc	co	zatem	idzie	zadowolenie	panowało	powszechne,	a	myśl	dobra,	harmonia	 i	
zgoda	kwitły	w	tej	naszej	gromadzie.	Po	niedługim	pobycie	Ks.	Wojtalewicz	został	przeniesiony	
na	kapelana	do	niemieckiego	domu	sierot	w	High	Ridge,	a	do	So.	Chicago	przydzielony	został	
Ks.	Adolf	Nowicki,	co	tylko	wyświęcony	na	kapłana,	a	późniejszy	proboszcz	nowej	parafii	Św.	
Michała	Archanioła.	Ks.	Nowicki	bawił	w	parafii	naszej	także	czas	nie	długi,	bo	tylko	około	15	
miesięcy,	na	jego	miejsce	nastał	Wiel.	Ks.	Rajnert,	późniejszy	kapelan	szpitaia	Najśw.	Maryi	
Panny	z	Nazaretu,	który	pozostawał	u	nas	na	stanowisku	wikarego	do	lutego	1893	roku.

 Pierwszy Podział Parafii Naszej i Powstanie Par. Św. Michała Arch.

	 W	roku	1898,	nastąpił	pierwszy	podział	parafii	Niep.	Pocz.	N.	M.	Panny.	Wzrosła	ona	bo-
wiem	już	tak	bardzo,	że	ówczesny	jej	kościółek	skromny	i	ciasny,	nie	mógł	wśród	ścian	swych	
pomieścić	tych	nawet	rodaków,	co	w	najbliższej	zamieszkali	okolicy,	a	nie	dopiero	owych	wszyst-
kich,	co	doń	z	odleglejszych	stron	ściągał.	Odłączono	tedy	od	parafii	naszej	sporą	bardzo	część,	
tę,	którą	dziś	Michałowem	zwiemy,	a	do	nowo	utworzonej	tam	parafii,	pod	wezwaniem	Św.	
Michała	Archanioła	pozostającej,	przeznaczony	został	przez	władzę	kościelną,	na	pierwszego	
jej	proboszcza	Wiel.	Ks.	Adolf	Nowicki,	były	nasz	wikary.

	 Ważniejszych	danych	z	 roku	1892	nie	ma	prócz	 już	wymienionych	chyba	dodać	 jeszcze	
wypada,	że	przy	końcu	roku	dokupiono	jeszcze	dwie	parcele,	dla	celów	parafialnych,	przy	Ex-
change	Ave.
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	 Luźnie	i	wygodniej	zdawało	się	być	u	nas	po	owym	podziale;	zdawało	się,	że	parafia	znacznie	
teraz	zmniejszona,	zabierze	się	energiczniej	do	pracy,	by	podołać	i	zaradzić	brakom	wynikłym	
skutkiem	powstania	nowej	parafii;	zdawało	się	tak	tylko,	bo	rzeczywistość	inną	zupełnie	dla	nas	
zgotowała	niespodziankę.	Z	przyczyn,	w	które	bliżej	nie	zamierzamy	wchodzić,	rok	1893	stał	się	
dla	parafii	naszej	początkiem	niesnasek,	nieporozumień,	kłótni,	a	ostatecznie	burz,	które	mimo	
energicznych	starań	i	zabiegów,	ofiar	i	poświęceń	zdrowiej	myślących	parafian,	przetrwały	spełna	
dwa	lata.

 Niesnaski i Nieporozumienia

	 Tak,	jak	łatwo	jest,	przez	rzucenie	iskry	ognia	w	beczkę	prochu,	spowodować	wybuch	straszny,	
pożar	ogromny,	tak	też	nieraz	przez	nietaktowne	wypowiedzenie	kilka	słów	złośliwych,	przez	ludzi	
bez	czci	i	charakteru,	bez	trudu	potrafią	zapalić	zarzewie	niezgody,	które	częstokroć	przez	długie	
czasy	gasić	z	trudem	wielkim	trzeba.	W	latach	tych	zdawało	się	być	na	porządku	dziennym,	siać	
niezgodę,	podżegać	do	buntu,	skrycie	i	podstępnie	wzbudzać	nieufność	do	władzy	i	rzucać	podej- 
rzenia	na	księży	bez	najmniejszej	słuszności.	Dziwić	się	też	nie	możemy,	że	podobne	doktryny	
zakradły	się	i	do	parafii	naszej.	Nie	rzucamy	kamieniem	potępienia	na	nikogo,	ale	przecież,	przy	
dobrej	woli	i	zimnej	krwi,	można	w	spokoju	przykładnym	sprawy	podobne	należycie	załatwiać,	
bez	wielkiej	wrzawy	i	krzyku,	tak,	 jak	na	ludzi	bogobojnych	przystoi.	U	nas	jednak	do	zgody	
jakoś	dojść	nie	mogli.	Powstały,	jak	zwyczajnie	w	takich	wypadkach	bywa,	dwie	partie,	które	o	
zgodzie	wcale	myśleć	nie	chciały.	Ostatecznie	stanęło	na	tym,	aby	skończyć	nieporozumienia	i	
uśmierzyć	stąd	wynikłe	niesmaki,	dotychczasowy	proboszcz	Ks.	Michał	C.	Pyplatz	był	zniewolony	
opuścić	parafię,	a	wtedy	Ks.	Arcybiskup	P.	A.	Feehan	zamianował	w	jego	miejsce	proboszczem,	
Ks.	Wiktora	Zaleskiego,	ówczesnego	proboszcza	parafii	Św.	Józefa	w	Chicago	(na	Town	of	Lake);	
pertraktacje	i	układy	związane	z	tymi	zmianami,	trwały	kilka	miesięcy,	tak,	że	Ks.	Zaleski	przy-
był	do	parafii	naszej	dopiero	z	początkiem	roku	1884go	(dnia	13go	stycznia).	Jak	było	można	
przewidzieć	takie	rozwiązanie	trudnego	położenia	nie	zadowoliło	ani	jednej,	ani	drugiej	strony.	
Nieporozumienia	w	parafii	nie	ustały;	tak	jak	z	Ks.	Pyplatza	niektórzy	nie	byli	zadowoleni,	tak	
też	i	teraz	z	nowego	proboszcza,	którego	mało	kto	w	parafii	miał	poprzednio	sposobność	bli¬żej	
poznać.	Pewna	część	parafian	pragnęła	za	wszelką	cenę	powrotu	byłego	proboszcza.	Doszło	
nawet	do	tego,	że	wysłano	delegację	składającą	się	wyłącznie	z	niewiast	i	dzieci	do	Ks.	Arcy-
biskupa,	wszystkie	te	zabiegi,	jak	się	w	końcu	okazało,	były	daremne.	Następstwem	odmowy	
władzy	kościelnej,	niezgoda	coraz	to	gwałtowniejszym	wybuchała	płomieniem	do	tego	stopnia,	
że	w	dotąd	spokojnej	i	wzorowej	parafii	powstał	harmider	w	niczym	nieustępujący	żydowskiemu	
targowi.	Niezgoda,	jak	z	następstw	widzieć	było	można,	głęboko	poczęła	zapuszczać	korzenie;	
niektórzy	bracia	nasi,	ślązacy,	opuścili	parafię	naszą	i	przenieśli	się	do	parafii	niemieckiej,	co	
sprawy	wcale	nie	poprawiło.	

 Pożar! — Budowa Obecnego Kościoła

	 Ogień!	Dnia	6go	maja,	tuż	po	sumie,	pali	się	nasz	kościół!		Trudno	 rzec	 coś	 pewniejszego,	
lub	też	bliższego	o	szczegółach	tego	wypadku,	w	każdym	razie,	to	pewna,	spadł	on	na	parafię	
naszą	ciosem	bardzo	ciężkim	i	bolesnym;	a	tym	bardziej,	że	stało	się	to	w	czasie	niepotrzebnej	
rozterki;	nie	straciliśmy	jednakże	odwagi	ducha,	lecz	natychmiast	po	uprzątnięciu	smutnego	
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zgliszcza,	zabrano	się	do	pośpiesznej	nowej,	a	gruntownej	mocnej	budowy	nowego	kościoła,	
tego	właśnie,	w	którym	dzisiaj	obchodzimy	uroczyście	Złoty	Jubileusz	parafii	oddając	cześć	Panu	
Bogu	w	dziękczynnych,	a	pokornych	modłach,	za	łaski	odebrane.

	 Szybko	wybudowano	i	prowizorycznie	przykryto	suteryny,	które	rozdzielono	w	ten	sposób,	
że	w	połowie	ich	urządzono	kościół,	a	w	połowie	szkołę,	ażeby	można	dalej	kontynuować	naukę	
uczącej	się	dziatwy	naszej,	a	równocześnie	móc	we	własnym	pomodlić	się	gnieździe	i	nie	szukać	
przytułku	u	obcych.

 Ks. F. M. Wojtalewicz Powołany Na Proboszcza

	 Tymczasem	jednak	nowe	wybuchły	w	parafii	nieporozumienia,	część	parafian	mianowicie	
była	wielce	niechętna	Ks.	Zaleskiemu,	który	w	sprawach	budowy	postępował,	jak	się	niektórym	
zdawało,	zbyt	samowładnie	i	absolutnie,	skutkiem	czego	nawet	znaleziono	podobno	w	adminis-
tracji	parafialnej	jakoweś	nieporządki	i	niedokładności.	Kancelaria	biskupia	odebrała	mu	prawo	
zarządzania	finansami	parafii,	Kanclerz	diecezjalny	został	kasjerem,	co	w	końcu	doprowadziło	
do	tego,	iż	Ks.	Arcybiskup	Feehan	powołał	na	proboszcza	dawnego	jej	wikarego	Wiel.	Ks.	Fran-
ciszka	M.	Wojtalewicza,	który	podówczas	zajmował	stanowisko	proboszcza	parafii	polskiej	w	
West	Hammond,	Ul.,	a	Ks.	Zaleskiego	przeniósł	do	W.	Hammond.

	 Od	chwili	dokonania	tej	doniosłej	zmiany,	rozpoczyna	się	dla	parafii	Niep.	Pocz.	N.	M.	Pan-
ny,	nowa	era	wielkiego	podniesienia	i	ogromnego	rozwoju,	trwająca	po	dzień	dzisiejszy	wraz	z	
pomyślnymi,	pełnymi	pokoju	i	dobrego	ducha	rządami	obecnego	naszego	pasterza.	Wiel.	Ks.	
Wcjtalewicz	przybył	do	parafii	naszej,	jako	proboszcz,	dnia	20go	września,	1895	roku.	Zastał	on	
parafię	w	bezładzie	wielkim,	znaczna	część	parafii	nie	łożyła	żadnych	ofiar	na	kościół,	nie	płaciła	
ławkowego,	ani	za	szkolne,	za	osiem	i	pół	miesiąca,	roku	1895,	do	czasu	przyjścia	nowego	pro-
boszcza	złożono	na	ręce	Ks.	Zaleskiego	ławkowego	$987.20,	za	szkolne	$987.75,	zastał	ją	bez	
kościoła,	bez	szkoły,	znalazł	wewnętrzne	rozterki	i	zgubne	rozpolitykowanie	umysłów,	popsutych	
dwukrotnymi	zaburzeniami	tuż	po	sobie	następującemu.	Dług	parafialny	wynosił	w	tym	czasie	
przeszło	$15,000,	mimo	to	nowy	proboszcz	wypłacił	go	w	zupełności	już	w	roku	i	trzy	miesiące	
po	swym	przybyciu.

	 Zanotować	tu	wypada,	że	chociaż	przybycie	nowego	proboszcza,	na	ogół	parafian,	wpłynęło	
dodatnio,	niemniej	jednak	znalazła	się	garść,	która	by	rada	ująć	go	w	swe	ręce	i	opiekę	i	pokie-
rować	nim	dowolnie.	Organista	ówczesny,	którego	Ks.	proboszcz	przestrzegł,	że	miejsce	straci,	
jeżeli	nie	zaniecha	sposobu	postępowania	nielicującego	z	jego	posadą,	dał	tej	garstce	pochop	
do	wynurzenia	swych	zachcianek,	gdy	proboszcz	zwolnił	go	z	posady.	Pewnej	niedzieli	po	niesz-
porach	zjawia	się	samozwańczy	Komitet	na	plebanii	i	kategorycznie	żąda	powrotu	na	posadę	p.	
organisty.	Ks.	proboszcz	łagodnie,	lecz	stanowczo	dał	im	do	zrozumienia,	że	na	parafię	tę	się	nie	
wpraszał,	gotów	wrócić	skąd	przyszedł,	lecz	dopóki	będzie	tu	proboszczem	nie	pozwoli	komukol-
wiek	się	powodować.	Odprawa	ta	miała	swój	skutek	—	odtąd	już	wcale	mu	nie	przeszkadzano	
w	należytym	prowadzeniu	parafii.
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	 Zaprowadzenie	pewnego	koniecznego	porządku	w	kierunku	finansowym,	oraz	przestrzeganiu,	
aby	każdy	parafianin	podług	możności	obowiązki	swe	parafialne	należycie	spełniał	—	zrobiło	
resztę,	nastał	ład	i	porządek,	a	z	nimi	wróciła	powoli	ofiarność	na	cele	parafialne.

	 Po	tej	wstępnej	pracy	zaczął	Ks.	proboszcz	oszczędnie,	a	skrzętnie	gromadzić	pieniądze	tak,	
że	z	początkiem	roku	1898go	miał	już	tyle,	iż	mógł	przystąpić	do	dalszej	budowy	nowej	świątyni.	
Plany	były	już	gotowe,	brakło	tylko	detali	dla	kontraktorów,	oraz	różnych	mechaników,	którzy	
by	się	podjęli	szczegółowo,	podług	wzoru	architekta,	prace	dalsze	wykonać.

	 Główne	prace	murarskie	oddane	zostały	p.	Teodorowi	Ostrowskiemu,	ciesielskie	zaś	para-
fianinowi	Karolowi	Witkowskiemu.	Budowa	 szła	 żwawo	 i	 raźnie	do	 tego	 stopnia,	 że	 jeszcze	
tego	samego	 roku	ukończono	 ją,	a	w	sam	dzień	Bożego	Narodzenia	odprawiono	w	nowym	
domu	Bożym	pierwszą	Mszę	Św.	Po	zupełnym	uprzątnięciu	kościoła	dolnego	i	przeniesieniu	
zeń	sprzętów	kościelnych	do	górnego	całe	sutereny	zamieniono	na	szkołę	i	podzielono	je	na	
9	izb	szkolnych.	Architektem	był	Marcin	Carr.	Kościół	mierzy	165	stóp	długości,	75	szerokości	
a	wysokości	50	stóp	na	wewnątrz;	wieża	liczy	przeszło	150	stóp	wysokości.	Kościół	jest	wyko-
nany	w	stylu	romańskim.	Łączny	koszt	budo¬wy	kościoła	wynosił	sumę	$73,908.43,	z	czego	
dolna	część	kosztowała	$28,806.63.	Po	wybudowaniu	kościoła	dług	parafialny	wynosił	sumę	
$34,895.12.	Dnia	23-go	kwietnia	1889	roku	odbyło	się	uroczyste	nowej	i	wspaniałej	świątyni	
naszej	poświęcenie,	przy	ogromnym	zjeździe	ducho¬wieństwa	polskiego	i	obconarodowego,	
oraz	wielu	wybitnych	gości	z	całego	miasta.	Ceremonii	poświęcenia	dokonał	Ks.	Arcybiskup	P.	
A.	Feehan	w	czym	mu	asystowało	30tu	kapłanów.	Udział	wiernych	w	tej	uroczystości	był	wprost	
olbrzymi;	reprezentowane	były	mianowicie	wszystkie	parafie	katolickie	z	So.	Chicago,	oraz	niek-
tóre	z	Chicago	w	swych	Towarzystwach,	które	wystąpiły	gremialnie;	ogólną	uwagę	zwracał	wielki	
zastęp	sympatycznych	braci	naszych	i	sąsiadów,	Michałowian.	W	pochodzie,	jaki	urządzono	z	
okazji	tego	poświęcenia,	wystąpili	wszyscy	polscy	policjanci	z	całego	Chicago,	a	dowodził	nimi	
kapitan	Shippy,	późniejszy	szef	policji	chicagoskiej.	Wspaniały	ten	wymarsz	ogromem	swym	i	
świetnością	nie	miał	sobie	równego	w	dziel	nicy	naszej,	ani	przedtem,	ani	potem	do	dnia	dzisiej- 
szego.	Wielkie	to	święto	parafii	naszej	zakończyła	uczta	na	plebanii,	wydana	dla	całego	tłumu	
gości,	duchownych	i	świeckich.

	 Dalszy	ciąg	roku	1899	i	1900	zbiegły	na	uzupełnieniu	prac	zdobniczych	w	kościele;	pokryto	go	
bowiem	wewnątrz	pięknymi	malowidłami,	szczególnie	kilka	obrazów	historycznych,	przypomi-
nających	napomnienie	Króla	Bolesława	Śmiałego	przez	Św.	Stanisława,	biskupa	Krakowskiego,	
oraz	męczeńska	śmierć	Św.	Stanisława	z	ręki	tegoż	Króla,	pędzla	artysty	malarza,	p.	Harolda	
Hall,	z	Milwaukee,	Wis.,	zdobiących	ściany	w	prezbiterium,	zasługują	na	zaszczytne	wyróżnie-
nie.	Ołtarz	wielki	prześlicznego	wyrobu	i	organy	ustawiono	zaraz	na	początku,	resztę	jednak	
sprzętów	kościelnych	uzupełniane	dopiero	z	biegiem	czasu.	Kiedy	piszemy	o	tym,	wspomnieć	
nam	wypada	z	wdzięcznym	uznaniem	o	niektórych	darach,	jakie	parafia	otrzymała	do	nowej	
świątyni;	i	tak	proboszcz	Ks.	Wojtalewicz	ofiarował	powyżej	omawiane	dwa	obrazy;	wspaniałe	
stacje	kamienne,	jakich	równych	żaden	kościół	w	Chicago	w	owym	czasie	nie	posiadał	i	piękną	
marmurową	Chrzcielnicę;	o	całem	szeregu	 innych	pięknych	 i	wartościowych	darów	piszemy	
później	 pod	osobnym	nagłówkiem.	W	 tym	 samym	 roku	 rozebrano	 starą	 i	 już	niepotrzebną	
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dzwonnicę,	a	dzwony	z	niej	przeniesiono	na	wieżę	kościelną.	Największy	dzwon	jaki	obecnie	
znajduje	się	we	wieży,	to	dar	Tow.	Jana	III	Sobieskiego,	dotąd	spoczywał	w	kruchcie	kościoła	
wskutek	nieporozumienia	pomiędzy	Towarzystwem,	a	byłym	proboszczem,	teraz	doczekał	się	
honoru,	na	jaki	już	od	dawna	zasługiwał.	Towarzystwo	Jana	III	Sobieskiego	w	dowód	okazania	
zadowolenia	z	obrotu	sprawy,	ofiarowało	również	wielki	i	pożyteczny	zegar	do	wieży	kościel-
nej,	który	na	wszystkie	strony	świata	równocześnie	wskazuje	czas,	a	godziny	wybija	potężnym	
młotem	uderzając	właśnie	w	tę	tak	postponowaną	pierwszą	ich	dla	kościoła	ofiarę.

	 Przy	końcu	roku	urządzono	w	świątyni	naszej	poraź	pierwszy,	wielki	koncert	kościelny	pod	
kierownictwem	organisty	p.	Jaroszewskego,	który	wypadł	pod	względem	artystycznym	wspaniale,	
ale	niezbyt	cieszył	się	poparciem	parafian,	niektórzy	w	swym	niezrozumieniu	rzeczy,	uważali	
za	profanację	urządzenie	koncertu	w	kościele,	za	to	gości	z	obcych	parafii	była	bardzo	pokaźna	
liczba.	Odnośnie	do	pojęcia,	czym	koncert	ten	miał	właściwie	być,	pogłoska	pono	krążyła,	że	jeżeli	
koncert	się	stanowczo	w	kościele	odbędzie	to	znajdą	się	tacy,	co	dynamitem	kościół	wysadzą	w	
powietrze	i	pewien	troskliwy	parafianin	poszedł	do	Ks.	proboszcza	i	powiedział:	„jeżeli	koncert	
w	kościele	się	odbędzie	to	pono	zamierzają	„diament"	podłożyć	pod	kościół'',	a	Ks.	proboszcz	
na	to	„jeżeli	tak	to	niech	podłożą	wielki	kawał	—	będzie	można	go	spieniężyć	i	obrócić	grosz	na	
cele	parafialne,	a	natomiast	wszelkie	kolekty	ustaną	na	długi	czas",	pokazało	się	jednak,	że	nikt	
nie	myślał	ani	o	„diamencie",	ani	o	„dynamicie”,	jakim	rzekomo	grożono.

 Budowa Szkoły

	 Potrzeba	odpowiednich	ubikacji	dla	dzieci,	których	liczba	z	każdym	rokiem	się	zwiększała,	
była	nową	trudnością,	z	którą	Ks.	proboszcz	był	zmuszony	się	pasować;	mimo	jeszcze	poważnego	
długu	na	parafii,	w	żaden	sposób	nie	można	było	uniknąć	nowych	ciężarów	natury	finansowej,	
przystąpiono	zatem	do	budowy	odpowiedniej	szkoły.

	 Pracę	przy	budowie	szkoły	nowej	rozpoczęto	na	początku	marca,	1901	roku.	W	dniu	26go	
maja	 tegoż	 roku	 odbyło	 się	w	 sposób	 bardzo	 uroczysty,	 poświęcenie	 i	 położenie	 kamienia	
węgielnego	pod	nowy	gmach	szkolny;	ceremonii	dokonał	Ks.	Biskup	Muldoon,	sufragan	diece-
zji	Chicagoskiej,	tegoż	jeszcze	roku	w	dniu	17go	listopada	dokonał	Ks.	Muldoon,	uroczystego	
poświęcenia	szkoły	przy	udziale	poważnej	liczby	duchowieństwa,	tłumów	polskiej	publiczności	
i	wielkiej	liczby	Towarzystw	polskich	miejscowych	i	zamiejscowych.

	 Cały	koszt	budowy	szkolnego	gmachu,	wzniesionego	ogniotrwałe,	od	fundamentów	aż	do	
szczytów	dachu,	wynosił	sumę	$61,616.58;	gmach	mierzy	126,1/2	stóp	długości,	a	115	szero-
kości,	posiada	wiele	światła	i	powietrza,	oraz	doskonałe	warunki	higieniczne	ze	zastosowaniem	
wszelkich	najnowszych	urządzeń.	Klas	jest	22,	oraz	osobna	biblioteka	i	biuro	szkolne,	na	trzech	
piętrach	budynku,	na	czwartym	piętrze	mieści	się	piękna	i	obszerna	sala	dla	wygody	i	użytku	
parafian.	Ogrzewanie	w	kościele	i	szkole	zaprowadzono	parowe	w	później	wybudowanej	plebanii	
i	w	domu	Sióstr	ogrzewanie	ciepłą	wodą.	Roboty	murarskie	przy	budowie	prowadził	p.	Teodor	
Ostrowski,	ciesielskie	p.	Karol	Witkowski,	plany	sporządził	Wm.	J.	Brinkman.	Po	przeniesieniu	
nauki	do	nowego	gmachu,	dawne	sale	 szkolne	przerobiono	 i	przeznaczono	na	 zebrania	dla	
młodzieży	i	Towarzystw	parafialnych.	Z	chwilą	ukończenia	budowy	szkoły	t.	j.	z	początkiem	roku	
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1902	cały	dług	parafialny	wynosił	sumę	$61,392.87.	Rzecz	zrozumiała,	że	szkoła	nasza	dotąd	
bardzo	nie	domagała.	Z	braku	odpowiednich	klas	nie	można	było	dziatwy	tak	podzielić	by	nie	
obciążać	zanadto	Sióstr	Nauczycielek,	bywało,	że	po	90	 i	sto	dzieci	znajdowało	się	w	jednej	
klasie	pod	dozorem	jednej	Siostry,	nie	trudno	odgadnąć,	że	przy	takim	przepełnieniu	klas	nie	
było	ani	mowy	o	stopniowaniu	dzieci;	teraz	dopiero	w	nowej	szkole	zaprowadzono	stopnio-
wanie	co	niezmiernie	dodatnio	wpłynęło	na	postęp	dzieci	w	klasach.	Po	niejakim	czasie	szkoła	
nasza	zyskała	od	Wydziału	Szkolnictwa	miejskiego	t.	z.	„Accrediting	Certificate",	t.	j.	świadectwo	
uwierzytelnienia	—	wskutek	czego	dziatwa	kończąca	ósmy	stop	eń	w	szkole	naszej,	była	up-
rawniona	do	wstąpienia	do	szkoły	wyższej,	t.	z.	High	School,	bez	żadnego	egzaminu.	świadectwo	
to	niezbicie	dowodzi,	że	szkoła	nasza	stała,	co	najmniej	na	równi	ze	szkołami	publicznymi,	a	
dodatkowo	zadaje	kłam	niektórym	niedowarzonym	„polaczkom"	którzy	przy	każdej	sposobności	
śmią	twierdzić,	że	szkoła	polska	stoi	niżej	od	szkoły	publicznej	i	rzekomo	dlatego	dzieci	swych	
nie	posyłają	do	szkoły	parafialnej,	prawdą	natomiast	jest,	że	nie	posyłają	dzieci	swych	do	szkoły	
parafialnej	z	obawy	by	snać	nie	nauczyły	się	zanadto	prawd	wiary	katolickiej,	które	w	mniemaniu	
ich	rodziców	nie	są	dosyć	postępowe.	Dziwne	pojęcie	—	prawd	wiary	Chrystusowej	nie	można	
zmieniać	tak	dowolnie	jak	—	rękawiczki.

 Towarzystwa Przystępują, do Z. P. R. K.

	 Rok	1902gi	zaznaczył	się	założeniem	Osady	Federacji	Polaków-Katolików	w	Ameryce.	Od	
lat	odczuwano	potrzebę	złączenia	Polaków	w	Ameryce	w	jedną	wielką	i	potężną	organizację,	
która	nie	tylko	miała	podnieść	wychodźstwo	moralnie,	religijnie	i	narodowo,	lecz	równocześnie	
miała	tworzyć	na	zewnątrz	ciało	reprezentacyjne	całego	zespołu	polskiego.	Niestety	praca	ta	
była	podjęta	za	rychło;	społeczeństwo	nasze	jeszcze	nie	było	dostatecznie	przygotowane	do	
pracy	ideowej	i	Federacja	po	kilku	latach	borykania	się	z	trudnościami,	poszła	w	zapomnienie,	
w	tymże	roku	powstało	w	parafii	naszej	pierwsze	towarzystwo,	które	przystąpiło	do	Zjednocze-
nia	Pol.	Rzymsko-Katoiickiego	w	Ameryce.	Okoliczności,	które	do	tego	doprowadziły	były	takie:	
Zjednoczenie	odbywało	sejm,	marszałkiem	sejmu	wybrano	Ks.	Wojtalewicza,	rzecz	jasna,	że	to	
nie	podobało	się	niektórym	jednostkom,	a	pomiędzy	innymi,	Dziennikowi	Chicagoskiemu,	który	
nie	pojmował	jak	sejm	Zjednoczenia	mógł	wybrać	na	marszałka	Księdza,	który	w	parafii	swej	
miał	tylko	jednego	Zjednoczeńca.	Gdy	po	sejmie	zaczęto	komentować	uwagi	Dziennika	Chica-
goskiego,	towarzystwa	w	parafji	naszej	uznały	docinki	te	za	bezpodstawne,	bo	sejm	wybierając	
marszałka,	miał	na	oku	raczej	zdolności	kandydata,	który	przecież	był	członkiem	Zjednoczenia,	
a	więc	uprawniony	do	kandydowania	na	jakikolwiek	urząd	na	sejmie,	czy	też	w	zarządzie	orga-
nizacji.

	 W	parafii	naszej	istniało	już	Towarzystwo	Rycerzy	Najśw.	Maryi	Panny	składające	się	przeważnie	
z	młodzieży,	a	zatem	nadających	się	znakomicie	na	członków	Zjednoczenia,	po	kilku	wstępnych	
posiedzeniach,	Towarzystwo	Rycerzy	zdecydowało	się	wstąpić	do	Zjednoczenia	gremialnie;	w	
niedługim	czasie	zorganizowano	inne	Towarzystwa:	mianowicie,	Św.	Róży	z	Lima,	Matki	Boskiej	
Królowej	Korony	Polskiej,	Św.	Franciszka	Ksawerego,	Św.	Kazimierza,	Św.	Agnieszki,	Św.	Barbary	
i	Najśw.	Rodziny,	razem	z	naszej	parafii	stanęło	w	szeregach	Zjednoczenia	około	2,500	członków	
i	członkiń.
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 „Niezależnictwo" nie utrzymało się

	 Diabeł	zawsze	musi	siać	kąkol!	Tak	parafia	nasza	jak	i	sąsiednia	Św.	Michała	Archanioła,	pod	
przewodnictwem	zacnego	a	gorliwego	Ks.	Pawła	P.	Rhode,	jej	proboszcza,	pracowały	intensy-
wnie,	lecz	bez	rozgłosu,	nie	spodobało	się	to	pewnym	osobnikom	i	nuż	nurtować	i	psuć	zgodę	i	
zakłócać	spokój.	Dla	dopięcia	celu	użyli	kreatury	nie	mającej	nic	do	stracenia	i	założyli	t.	z.	kościół	
nezależny.	Zakupili	starą	szkołę	publiczną	i	przeprowadzili	tę	ruderę	i	ulokowali	na	narożniku	
86ej	ulicy	i	Houston	Ave.,	tam	też	w	ceremoniach	małpowali	Księży	Katolickich;	ostatni	z	tych	
ananasów,	niejaki	Radziszewski,	spił	się	jak	nieboskie	stworzenie	i	w	tym	stanie	znalazł	się	na	
policji,	sędzia	Callaghan,	przed	którym	p.	Radziszewski	następnego	poranka	stanął,	zawyrokował	
mu	$200.00	kary	i	koszta	sądowe;	lecz	ponieważ	Radziszewski	nie	mógł	się	zdobyć	na	tyle	pie-
niędzy,	sędzia	zgodził	się	darować	karę	i	koszta	pod	warunkiem,	że	Radziszewski	natychmiast	
opuści	So.	Chicago	i	już	tu	się	więcej	nie	pokaże	—	zwiał	natychmast	i	z	nim	skończyła	się	zaraza	
niezależna	w	So.	Chicago;	apostołowie	zaś	niezależnictwa	nabyli	sporo	doświadczenia	bo	nie	
tylko	potracili	sporo	grosza,	ale	musieli	zwinąć	manatki	i	budę	zamknąć	na	dobre.

 Witraże

	 W	 roku	1903	 zakupiono	dodatkową	parcelę	 przy	 Exchange	Ave.,	 oraz	 sprowadzono	do	
kościoła	wspaniałe	witraże,	z	których	jeden,	przedstawiający	„Polskę	w	Kajdanach''	ofiarował	
Ks.	proboszcz	kosztem	własnym,	dwa	zakupiły	Niewiasty	Różańcowe,	jeden	Dzieci	Różańcowe,	
jeden	Tow.	Dzieci	Maryi,	jeden	zakupił	ob.	Antoni	Mroziński,	jeden	panna	Róża	Gass,	po	jednym	
ofiarowały	też	Towarzystwo	imienia	hr.	Fredry	i	Tow.	Św.	Franciszka	Salezego.	Do	zakupienia	
pięknych	okien	bardzo	znacznie	przyczyniła	się	także	młodzież	nasza,	która	nie	skąpiła	datków	
i	ofiar	ze	swoich	 funduszów,	aby	przyczynić	się	do	przyozdobienia	swej	ukochanej	świątyni	
parafialnej.	W	tym	także	roku,	kosztem	własnym	pomnożył	Ks.	proboszcz	bibliotekę	parafialną.	
Bibliotekę	tę	założył	był	zaraz	w	drugim	roku	po	objęciu	naszej	parafii,	—	dziś	liczy	ona	kilka	set	
tomów	dzie	treści	rozmaitej;	czytanych	pilnie	przez	młodszą	generację.

 Księża — Wychowankowie Naszej Parafii

	 W	miesiącu	lipcu	parafia	święciła	nie	lada	uroczystość	—	prymicje	nowo	wyświęconego	Ks.	
Ludwika	Grudzińskiego,	jednego	z	pierwszych	wychowanków	tutejszej	parafii.	Chociaż	parafia	
nasza	nie	przoduje	w	powołaniach	do	stanu	Kapłańskiego	—	twierdzić	jednakże	śmiemy,	że	do	
ostatnich	pod	tym	względem	nie	należymy.	Dotąd	następujący	kapłani	wyszli	z	parafii	naszej:	
Ks.	Leon	Jarecki,	który	był	profesorem	w	Seminarium	polskim	w	Detroit,	Michigan.	Ks.	Ludwik	
Grudziński	był	początkowo	wikarym	u	nas,	a	obecnie	proboszczem	parafii	Św.	Jana	Bożego.	Ks.	
Jan	Wyszyński,	który	pracował	w	kilku	parafiach	diecezji	naszej	z	największym	pożytkiem,	zmarł	
w	kwiecie	wieku.	Ks.	Józef	Pajkowski,	obecny	proboszcz	parafii	Św.	Salomei	w	Kensington.	Ks.	
Franciszek	Mroziński,	który	od	szeregu	lat	pracuje	skutecznie	w	stanie	Massachusetts.	Ks.	An-
toni	Kolańczyk,	należy	do	diecezji	Detroit.	Ks.	Feliks	Abel,	z	powodu	nadwątlonego	zdrowia	od	
szeregu	lat	pracuje,	jako	proboszcz	parafii	w	Colorado	Springs,	Colorado,	i	Ks.	Edwin	Osowski,	
pracuje	w	diecezji	Cleveland,	Ohio.
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 Zakonnice — Wychowanki Naszej Parafii

	 Nasze	panienki,	również	chowane	w	bojaźni	Bożej	i	należytej	opiece	rodzicielskiej,	zdobyły	
się	na	akt	poświęcenia,	wstępując	do	klasztorów	w	celu	prowadzenia	życia	doskonalszego,	a	i	
w	intencji	poświęcenia	swych	zdolności	młodszej	generacji	przez	obejmowanie	posad	nauczy-
cielskich	w	naszych	szkołach	parafialnych.	Ilu	z	katolików-Polaków	zastanowiło	się	nad	tym,	co	
by	się	stało	ze	szkołami	naszymi	parafialnymi,	gdybyśmy	nie	mieli	Zakonnic-Sióstr	Nauczycielek?	
Gdzie	by	znajdowały	się	nasze	ostoje	polskości	i	katolickości,	gdyby	niestało	tych	uczciwych,	
cierpliwych	i	z	wielkim	poświęceniem	pracujących	z	zaparciem	się	samych	siebie	Sióstr	Nauczy-
cielek?	Co	by	się	stało	z	naszą	dziatwą,	gdyby	była	zniewolona	uczęszczać	na	naukę	do	szkół	
bezwyznaniowych,	gdzie	ani	ducha	chrześcijańskiego,	ani	ducha	polskiego	by	nie	znaleźli?	A	
mimo	tego	znajdą	się	jeszcze	jednostki	w	społeczeństwie	naszym,	którym	praca	naszych	Sióstr	
jest	solą	w	oku,	którzy	bez	żadnych	słusznych	przyczyn,	przy	lada	sposobności,	na	te	opiekun-
ki	dziatwy	naszej	rzucają	kamieniem	potępienia.	Poza	panienkami,	które	wstąpiły	do	innych	
klasztorów,	podajemy	załączoną	listę	tych,	które	od	szeregu	lat	znajdują	się	w	klasztorze	Sióstr	
Józefinek	w	Stevenspoint,	Wisconsin.

Profesorki:	S.	M.	Filomena,	Stanisława	Rękowiecka;	S.	M.	Deonizja,	Agnieszka	Plucińska;	S.	M.	
Dyzma,	Wiktoria	Kubiszewska;	S.	M.	Patrycja,	Władysława	Grześkowiak;	S.	M.	Armela,	Weronika	
Nowicka;	S.	M.	Ludwika,	Franciszka	Pierzchalska;	S.	M.	Akwilina,	Teresa	Wióra;	S.	M.	Domicela,	
Marjanna	Mróz;	S.	M.	Alkantara,	Franciszka	Walkowska;	S.	M.	Atanazja,	Waleria	Rucińska;	S.	
M.	Kasjana,	Aniela	Wilk;	S.	M.	Nikodema,	Anna	Wilk;	S.	M.	Leonja,	Klara	Nowak;	S.	M.	Wiwia,	
Franciszka	Salamowicz;	S.	M.	Sylwina,	Ksawera	Skiba;	S.	M.	Klarysa,	Jadwiga	Kubrasiewicz;	S.	
M.	Leonilda,	Czesława	Młodzikowska;	S.	M.	Beata,	Leokadja	Gapińska;	E.	M.	Eustachja,	Fran-
ciszka	Wióra.

Nowicjuszki:	S.	M.	Celina,	Helena	Woźniak;	S.	M.	Adelfa,	Genowefa	Kopko;	S.	M.	Albinetta,	
Józefina	Bloch;	S.	M.	Liliosa,	Franciszka	Kranc;	S.	M.	Francella,	Renata	Orzechowska;	S.	M.	Vir-
ginetta,	Janina	Jędrzejewska.

Aspirantki:	Graniczna	Alicja,	Olejnik	Jadwiga,	Burmistrz	Alicja,	Sienkiewicz	Marcela	 i	Cyrnek	
Agnieszka.

Postulantki:	Kolańczyk	Marta,	Bilińska	Cecylja,	Zakrzewska	Adela,	Pińska	Sabina.


