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  Historia parafii św. Władysława w Chicago.
  Pamiętnik Poświęcenia Nowego Kościoła św. Władysława
  Chicago, IL, 26 maja, 1957, p. 54-59.
  CAP at Orchard Lake. 

 Hasło "Bóg i Ojczyzna" rozpoczęło parafię Świętego Władysława przy Roscoe i Long ulic w 
roku 1914 tym. Polacy na wychodźstwie w tej okolicy starali się, pragnęli wybudować Kościół 
"Na Większa Cześć i Chwałę Boga" jak napisane dziś na kamieniu węgielnym nowego kościoła 
przy Henderson i Long ulic.

 To, co rozpoczęło się w roku 1914 to było małe, ale z biegiem czasu rosło aż dziś stoi nowy 
wspaniały kościół na silnym i niewzruszonym fundamencie. Jest to widomy dowód nieustannej 
pracy, zachęcania, nauczana i spajania w jedna całość chrześcijańska i narodową.

 Historia parafii Św. Władysława składa się z czasów przed i po organizowaniu parafii. Pierwszy 
okres niedokładnie znany, bo czerpaliśmy wiadomości od żyjących pionerów a drugi mamy z 
pamiętników parafialnych.

 W pierwszym okresie przed założeniem parafii, otwarte wszędzie było pole dzikie jak dale-
ko oko sięgało, bujną trawą i kwiatami polnymi zarośnięte. Tu i tam znajdował się mały dom 
osiedleńców.

 Najpierwsi Polacy mieli tu przybyć w roku 1911 tym. Osiedlanie było bardzo powolne z powo-
du dalekiej odległości od głównej części miasta Chicago i z braku dogodnej komunikacji. Józef 
Głomski z rodzina pierwszy to dom zakupił. Później Kazimierz Wachowski, Jan B. Wachowski, 
Karol Marcinkowski, Jakub Cegielski, Wincenty Gramza, Teofil Wesołowski, Antoni Osmański, 
Ja kób Gielarowski, Marcin Mrozek, Wojciech Grabarski, Marcin Jabłoński, Paweł Gielarowski, 
Jan Lukowicz, Jan Oparka, Ludwik Wijas, Józef Kozioł, Piotr Garb i inni.

 Panowie Wachowscy zajęli się sprzedażą lei w tej okolicy i tak właśnie stali się pionierami, 
zarodkiem dzisiejszej parafii Św. Władysława.

 Oprócz dogodnej komunikacji z miastem, brak było kościoła parafialnego. Ci, którzy do tej 
okolicy się sprowadzili, uczęszczali na Mszę w kościołach, z których przybyli. Nieraz pół dnia 
spędzili czasu w podróży. Dlatego zaczęto myśleć na serio o własnym kościele i własnej szkole. 
Odbywano posiedzenia w domu Jana Wachowskiego, na których omawiano szeroko tę ważną 
i piekącą sprawę, zbierano fundusze i z niemałymi wysiłkami przygotowano fundament pod 
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parafię, nie tylko dla siebie ale i dla tych którzy mieli tu po nich przybyć, to dla nas.

 A w roku 1914 tym pomimo grożącej wojny światowej pierwszej, wysłano komitet do 
kancelarii diecezjalnej z prośbą o Księdza któryby zajął się duchownymi potrzebami osadników, 
których było około pięćdziesiąt. Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Jakub Quigley, przychylił się 
do ich prośby i polecił Wiel. Ks. Ferdynandowi Scieszce, ówczesnemu proboszczowi parafii Św. 
Wacława, aby zorganizował parafię pod wezwaniem Św. Władysława.

 W tym czasie Edmund Szajkowski, wzorowy przemysłowiec sprzedawał podzielone loty. 
Widząc brak najpotrzebniejszego budynku, własnym kosztem wystawił na północno zachodnim 
narożniku przy Roscoe i Lockwood, mały drewniany budynek, w którym miejsca było na 150 
osób, i oddał go dla użytku parafian. Radość osadników nie miała granic; uciążliwe podróże na 
Mszę Świętą do odległych kościołów się skończyły.

 Pierwszą Mszę św. w małym kościele odprawił Wiel. Ks. Ferdynand Scieszka, pierwszy 
administrator, dnia 9go sierpnia 1914 roku, (zmarł 29go maja 1954 roku), a kazanie pierwsze 
wygłosił Wiel. Ks. Jan B. Obyrtacz, C.R. ówczesny proboszcz parafii Św. Jadwigi. Odpoczywa dziś 
w pokoju wiecznym. Popołudniu tego samego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła 
pierwszego przez Wiel. Ks. Stanisława Nawrockiego, byłego proboszcza parafii Najśw. Maryi 
Panny Nieustającej Pomocy na Bridgeporcie. Za pozwoleniem władzy kościelnej dokonał aktu 
poświęcenia. Kazanie wygłosił proboszcz ówczesny parafii Św. Maryi Magdaleny w So. Chicago. 
W ceremonii poświęcenia brali udział Wiel. Ks. Stan. Nawrocki, Ks. Ferdynand Scieszka, Ks. Jan 
Sobieszczyk, C.R., Ks. Piotr Pyterek, diakon Wilczek, klerycy Michał Konwinski, i Szczepan Szcze-
pański. Na Mszy Św. i na Nieszporach śpiewał chór Św. Wacława, pod dyrekcją organisty pana 
Feliksa Pawłowskiego.

 Przewodniczący Komitetu poświęcenia był Stanisław Ozogowicz, Józef Głomski sekretarzem, 
a Franciszek Wojtych skarbnikiem.

 Pierwszy chrzest, Bolesława Mrozek syna Marcina i Magdaleny Mrozek odbył się 13go 
września 1914 roku przez Wiel. Ks Jakuba Szprenga. Pierwsze Towarzystwo, Bractwo Niewiast 
Różańcowych założone było 6go września tego samego roku. W październiku Towarzystwo 
Królowej Jadwigi No. 845 Zjednoczenia Polskiego Rzymsko Katolickiego dla niewiast a Tow. Św. 
Władysława No. 844 Z.P. R.K. dla mężczyzn.

 Chór parafialny Św. Jakuba złożony został z kilkunastu młodzieńców i panien. Organista był 
Jan Wachowski, który pracował w roku 1916.

 Wiel. Ks. Ferdynand Scieszka zebrał nieco funduszu, zakupił pięć akrów ziemi za $10,000.00. 
Rozpoczął fundament dla starego kościoła, a 8go listopada 1914 dokonał poświęcenia Wiel. Ks. 
J. Szprenga, wikary przy parafii Św. Wacława.

 Pierwszy ślub w kościele starym odbył się 24go stycznia 1915 roku, ślub Jakuba Jodłowskiego 
i Anny Guziak przez Ks. Jakuba Szprenga.
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 Pierwszym proboszczem był Wiel. Ks. Antoni Hałgas, R.I.P., proboszcz parafii Św. Walentego, 
a 1 5go czerwca 1915 r. przeprowadził się na stałe, gdy przygotowano odpowiednie mieszkanie. 
Ks. Prałat Antoni Hałgas zmarł w szpitalu Prąci Aleksjano na stole operacyjnym. Urodził się ligo 
maja 1880 roku w Kobylance w Małopolsce. Początkowe nauki pobierał w szkole parafii Św. 
Jana Kantego w Kobylance, do gimnazjum chodził w Jaśle a trzy lata Seminarium przeszedł w 
Tarnowie. Studia dokończył w Seminarium Orchard Lake w Detroit, Michigan i tam otrzymał 
święcenia Kapłańskie dnia 9go czerwca roku 1906. Pracę kapłańską wykony wał na Kazimier-
zowie, na Michałowie w Hawthorne, na Walentowie trzy lata i trzy lata tu na Władysławowie, 
zyskując tu sobie serca parafian.

 Na fundusz budowy starego kościoła urządzono kilka bazarów które odbyły się w domu Józefa 
Kozioł. Za dwa miesiące było poświęcenie 29go sierpnia 1915 przez Wiel. Ks. Jana Obyrtacz C.R. 
W schodniej połowie nowego budynku mieścił się kościół a poza murem w zachodniej połow-
ie były dwie klasy szkolne, a poza niemi mieszkanie dla Sióstr. Wtenczas było 135 dzieci a ich 
wychowanie szkolne polecano Wiel. Siostro Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu we 
wrześniu 1915. Używano też i stary kościół na szkołę przy Roscoe i Lockwood. W tym samym 
roku założono Bractwo Dzieci Maryi.

 W roku 1916 Hyacynta Głomska zajęła się chórem i śpiewem i pracowała przez cztey lata. 
Po niej zajmowali się chórem panna Lukowitz, Wiś¬niewska i jedna z Sióstr Nauczycielek.

 Podczas wojny 1-szej światowej grono parafian energicznych stworzyło Komitet, który brał 
udział w pracach pomocniczych, zbierając składki na popotrzeby ofiar wojny, łącząc się z Cen-
tralnym Komitetem Ratunkowym, a później z Wydziałem Narodowym w pracy ratunkowej i 
politycznej. Nie zapominano też o akcji patriotycznej dla przybranej Ojczyzny, Ameryki. Młodzież 
wstępowała licznie w szeregi armii amerykańskiej, kupowano bondy wolnościowe i popierano 
Konstytucję Amerykańską

 Poświęcono dzwon stary parafialny w lipcu w roku 1919, który zwoływał wiernych na Mszę, 
na nabożeństwa i na pogrzeby.

 Pierwsze Bierzmowanie udzielił Jego Ekscelencja Biskup Hoban zaraz po swojej pierwszej 
wizycie parafialnej.

 Dnia 24go lutego 1921 Wiel. Ks. Antoni Hałgas posłany był do parafii Św. Andrzeja w Calumet 
City. Powołany był Wiel. Ks. Bolesław Nowakowski następnego dnia i on poraź pierwszy wręczył 
dyplomy abiturientom szkoły elementarnej Św. Władysława.

 Niezadługo robiło się ciasno w kościele i w szkole. Więcej i więcej parafian się zapisywało. 
W tym czasie obowiązki organisty objął Edward Pokorny.

 Pierwsza misja odbyła się pod kierunkiem Ojca Jezuity, Michała Kurzeja, T.J.

 Czerwca 17go 1923 Wiel. Ks. Bolesław Nowakowski zawołany był do East Grove, IL, do parafii 
Matki Boskiej Gostyńskiej. Na jego miejsce przybył obecny proboszcz Wiel. Ks. Stanisław Czapel-
ski wikary z parafii Św. Wojciecha. Zaraz się zabrał do pracy, do przybudowania dwupiętrowych 
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murowanych skrzydeł do budynku kościelnego. Te skrzydła zawierały osiem klas szkolnych, 
dwie klasy na tymczasowe mieszkanie Sióstr. Zaraz powiększono kościół przez zniesienie mur 
dzielącego kościół od pierwszych klas szkolnych i mieszkania Sióstr. A przez to pomieszczenie w 
kościele się podwoiło. Koszt ten przybudowy wyniósł $42,770.

 W roku 1924 we wrześniu dokończono budowy szkoły i Jego Ekselencia Biskup Hoban 
dokonał aktu poświęcenia, a kazanie wygłosił Wiel. Ks. Kazimierz Gronkowski proboszcz parafii 
Św. Wojciecha. Szkoła niezadługo była akredytowana przez miejski Wydział Szkolny i odtąd nasi 
graduanci mogli wstępować do szkół wyższych bez egzaminu.

 W następnym roku parafia zakupiła dom dla Sióstr naprzeciw gruntu parafialnego a w roku 
192ó zakupił Ks. Stanisław Czapelski obecną plebanię. Dług wtenczas wynosił $88,500.00.

 W marcu 1925 zawitał do nas Arcybiskup Jan Cieplak, Prymas Kościoła Katolickiego w Rosji, 
który cierpiąc okrutne prześladowanie z rak bolszewików, stał się żyjącym męczennikiem za 
wiarę Chrystusowa. 17go lutego 1926 zmarł w Pasasic New Jersey nie ujrzawszy już Ojczyzny 
Polski, którą tak bardzo ukochał i do miłości, której tak nas wszystkich gorąco zachęcał.

 W pazdziernika 1926 Ks. Czapelski postarał się o stałego organistę, Mieczysława Wolskiego. 
Zorganizowano wtenczas chór Św. Agnieszki złożony z młodszych panien, który dziś już nie ist-
nieje. Pierwszy ślub w starym kościele był Stanisława i Marty Tesner.

 W czerwcu 1928 za wikarego, do pomocy proboszczowi przybył Wiel. Ks. Edward Przybylski, 
dzisiejszy proboszcz parafii Św. Jakuba, który energicznie zajął się młodzieżą. Założył Tow. Imienia 
Jezus, Oddział Młodszy i Starszy, Bractwo Dziewic Niepokalanego Poczęcia, dziś tak zwanego 
Immaculata Club, i z tymi urządzał przedstawienia i zabawy taneczne.

 Pierwsze prymicje w parafii odbyły się 4go lipca 1929 roku, prymicje Wiel. Ks. Hieronima 
Fabianskiego, syna Franciszka i Franciszki Fabian skich. Tu w parafii w sobotę 26go czerwca 1924 
o 10-tej rano odprawił srebrny jubileusz kapłaństwa. Drugie prymicje odbyły się w czerwcu 1931 
roku Wiel. Ks. Władysława Majerowskiego Jezuity, syna Franciszka i Katarzyny Majerowskich.

 Chór Mężatek Św. Jadwigi był zorganizowany w następnym roku 1932, a tego samego roku 
zaproszono nowego organistę, pana Franciszka Pawłowskiego, Jr., który pożegnał się z tym świa-
tem.

 W roku 1934 parafia gościła naczelnego wodza armii polskiej z Francji, Generała Józefa Hal-
lera, który w imieniu Rzeczypospolitej Polski podziękował Amerykanom polskiego pochodzenia 
za ich miłość i szczere serce dla Ojczyzny.

 Czerwca 20go 1934 drugi wikary zastąpił Wiel. Ks. Edwarda Przybylskiego, Wiel. Ks. Juliusz 
Gilewski, który zajął się pracą swego poprzednika. Dziś jest wikarym w parafii Św. Brunona.

 Kwietnia 28go 1935 parafia obchodziła srebrny jubileusz swego duszpasterza Wiel. Ks. Stan. 
Czapelskiego. Poprzedzony wspaniałą procesją złożoną z Towarzystw Klubów i Organizacji i dzieci 
szkolnych, otoczony gronem konfratrów, Ksiądz Solenizant przeszedł z plebanii do kościoła gdzie 
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odprawił solenną Mszę Świętą dziękczynną przy asyście Wiel. Ks. Feliksa Kachnowskiego, jako 
diakona, Wiel. Ks. Franciszka Marcinek jako subdiakona, Wiel. Ks. Franciszka Karabasz jako 
archprezbitera, Wiel. Ks. Juliusza Gilewskiego jako mistrza ceremonii a Wiel. Ks. Kazimierza 
Gronkowskiego na kaznodzieję. Parafianie 5go stycznia 1936 urządzili wspaniały bankiet ju-
bileuszowy. W tym roku dług parafialny był wypłacony.

 Tego samego roku parafia miała nadwyżkę w sumie przeszło $50,000.00 jako fundament 
budowy dzisiejszego nowego kościoła. Było wtenczas 750 rodzin, 290 dzieci pod kierunkiem 
Sióstr.

 Wszystkiego tego dokonało się za błogosławieństwem Bożym, i przy współpracy i ofiarności 
parafian dbałych o rozszerzenie chwały Bożej. Dokonało się tego dzięki gospodarka naszego 
proboszcza Wiel. Ks. Stanisława Czapelskiego, który ofiarami szafował sprawiedliwie i rozsąd-
nie. Przy takiej współpracy muszą być rezultaty.

 W kościele starym przy Roscoe, Niewiasty Różańcowe kupiły Anioły z elektrycznym oświe- 
tleniem, jako też cały komplet szat czarnych kościelnych; w zakrystii i w sanktuarium zbudował 
podwyżki dla statuł pan Michał Kanser i wybudował biura dla ornatów i kielich w zakrystii 
księży. Drewniany krzyż nad biurem w zakrystii to z wojny w Rheims, Francji. Pan Stanisław 
Baranowski darował piękny baldachim i biały ornat. Pan Adolf Hupka, pogrzebowy, ofiarował 
okazały katafalk. Familia P. Bona kupiła statuę św. Teresy. Pani Michalina Grabarska kupiła 
statuę Św. Antoniego. Klub Immaculata i Tow. Imienia Jezus Oddział Młodszy przez zabawy 
roczne dodawały do funduszu budowy. Klub Obywatelski Św. Władysława i Klub Pan Imieniem 
Konopnickiej dodał do funduszu. Karnawały też dodały rocznie.

 W roku 1939 odbyła się misja trzy tygodniowa odprawiona pod kierunkiem Wiel. Ks. Jana 
Szuba, T.J., Wiel. Ks. Franciszka Domańskiego, T.J. i Wiel. Ks. Antoniego Makiel, która odbudowała 
parafię duchowo. Rok skończył się bankietem w sali Wonderland, 2940 West Milwaukee Ave.

 W roku 1939 napadło na Ojczyznę nasza Polskę dwóch wrogów. Wymordowano niewiasty i 
dzieci, osierocono wielu. Na apel Księdza proboszcza Czapelskiego urządzono specjalna kolektę 
na Fundusz Obrony Polski.

 Oprócz tego wszystkie Towarzystwa parafialne z własnych funduszów wyasygnowało 
donacje na ten cel i złożyły je w Konsulacie Polakom w Chicago.

 Nowy kościół przy Henderson i Long ulic rozpoczęty był pierwsza łopata zaczęty przez 
Księdza Proboszcza, Stanisława Czapelskiego 17go listopada 1952 w obecności wikarego Ks. 
Władysława Szczypuła, Siostry Przełożonej Marii Clarisse, stróża Józefa Janiga, i dzieci szkolnych.

 Architekt nowego kościoła, pan Leon Strelka, wyrysował obraz nowego kościoła, który 
teraz wisi na ścianie biura plebanii starej pod adresem 5342 West Roscoe. Wzięło wiele pracy 
planować i rysować tak zwane "blueprints" dla każdej pracy przy nowym kościele. Kontraktor 
generalny był Klinge i Hartney Inc., 1034 W. Lake z Oak Park, IL. Kontraktor marmurowych 
ołtarzy, statuł, grot, chrzcielnicy, kratek i statuy ponad brama kościoła był pan Władysław 
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Giejsztor z kompanii A. Pierotti & Co., Pietrasanta, Italy z Włoch, a grota Serca Jezusa, statua 
Św. Teresy i Św. Franciszka dokończona była w lutym 1957 przez A. Pierotti & Co. z Włoch pod 
egida Henryka Bello tu w Chicago. Gipsiarz całego kościoła był Cassidy Bros. i Co., R. J. Markey, 
6350 N. Fairfield Ave. z Chicago, którzy się bardzo szczycili ze swej pracy. Później dodali gips 
akustyczny, aby lepiej głos się odbijał. Wszystkie okna kolorowano i to w piecach skończone tak, 
że nigdy farby nie tracq, to praca Michaudel Stained Glass Studio pod panem E. P. Serbicki, 542. 
N. Paulina w Chicago. Krzyże bronzowe na kościele to praca i dar parafianina, Dominika Federk-
iewicz, który się nie doczekał nowego kościoła. Podłogi w kościele i w zakrystiach opra-cowane 
były przez Church Tile Co., przez pana Józefa Grabowskiego, 2367 N. Neva z Chicago. Ławki w 
kościele, klęczniki i szafy dla Księży, konfesjonały i klęczniki w sanktuarium opracowane były 
przez Wayne Mill and Cabinet Works, przez pana Wojciecha Buerger, 234 River St., w Man-
istee Michigan. Stacje opracowane były przez malarza w parafii Św. Wojciecha, pana Józefa 
Tomanek, 1436 W. 1 8th St. z Chicago. Plombiarka, radiatory, ogrzewanie dla cieplej wody przez 
Wacholz Heating Co., 3133 No. Cicero tu w Chicago. Wszystkie druty, światła, w kościele i na 
sali, to praca Godron Electric Construction Co. w Chicago. Dzwony, chimes w wieży kościoła 
to dar parafianina kupio¬ny kompanii Schulmerich Carillons, Inc., od pana Bernarda Sullivan, 
Carillon Hill, SellersviIle, Pa,, 1045 S. Wesley Ave., Oak Park, IL. Baranek Boży ponad bramą 
kościoła wyrzeźbiony był przez pana Władysława Gawlińskiego, 2746 Logan Blvd. w Chicago. 
Wzięło dwa miesiące wytrwałej pracy z jednego kamienia. Poręczki bronzowe na polu nie 
zgniją. Granitowe schody przed kościołem z ogrzewaniem potrwają długie lata.

 Ten kościół nowy otwarty był po raz pierwszy na prymicje Wiel. Ks. Brendan Wróblews-
kiego. Czerwca 13go 1955 odbył się pierwszy pogrzeb śp.  Franciszki Kanser. Czerwca 19go 1955 
pierwsze chrzty się odbyły Donalda Antoniego, syna Ryszarda i Alfredy Dombrowski i Marii 
Anastazji, córki Stanisława i Felicji Lata.

 Ołtarze konsekrowane były przez Jego Ekselencję Bernard SherI z pomocą Wiel. O. Win-
centego Hebel, O.F.M., Wiel. Ks. Edwarda Przybylskiego, Wiel. Ks. Emila Seroka, O.F.M., Wiel. 
Ks. Stanisława Dopak, Wiel. Ks. Władysława Szczypuła i Wiel. Ks. Mieczysława Daszkowskiego.

 Pierwszy ślub w nowym kościele był Roberta Stefańskiego i Gertrudy Nędza 25go czerwca 
1955. Pierwszy chrzest w nowej chrzcielnicy odbył się 10- go lutego 1957, chrzest Dennis James, 
syn Aleksandra i Katarzyny Hoppe, z Eugeniuszem Serafin i Elżbietą Czopek, jako chrzestnym 
ojcem i chrzestną matką.

 Kościół ten parafialny jest bramą niebieską gdzie każdy, który wchodzi łączy się z Bogiem w 
modlitwie. Jest to nasze źródło łaski, pociągając serca parafian; jest to ich chlubą wiary gdzie 
najcenniejsze dni w życiu były spędzone od chrztu do pogrzebu. Drzwi tego kościoła były ot-
warte przez dzieci niewinne, przez młodzież szukającą spokoju sumienia, przez starszych po 
dniu ciężkiej pracy, przez matkę, przez ojca szukając otuchy w nieszczęściu, przez staruszków 
poddających się woli Bożej w ostatnich godzinach życia swojego.

 W kościele parafialnym każdy chce budować najlepsze dla Boga, jako znak żywej wiary. 
Chrześcijanie w dawnych wiekach kościoła, gdy otrzymali wolność wyznania przez Konstantyna, 
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nie mogli zapominać o męczeństwie. Ołtarze były grobami męczenników i dlatego dziś relik-
wie świętych znajdujemy w ołtarzach, które kapłan często całuje podczas Mszy. A ponieważ w 
katakumbach w ciemności musieli świecić świece to do dziś dnia na ołtarzach widzimy świece 
przypominające ciemność przeszłą.

 Później narody w kościołach swoich wbudowały charakter narodowy. Normani pokazali 
moc w wielkich kolumnach. Rzymianie po swojemu. Niemcy, Francuzi z lasu styl przynieśli do 
Kościoła gotycki, a Grecka ludność znów coś nowego. W wieżach tłumaczyli wiarę ponad rzeczy 
ludzkie w niebo do Boga. W oknach kolorowanych wymalowali życie Chrystusa. W obrazkach, 
w Drodze Krzyżowej, tłumaczyli cierpienia Chrystusa. W statuach pokazywali przykład świętych. 
Dzwony ogłaszały czas nabożeństwa i dawały znak śmierci już niejednego parafianina.

 Z tych przyczyn kościół parafialny powinien być inny od drugich budynków w okolicy. Katol-
icy nigdy nie oszczędzali, gdy przyszło do budowy swojego kościoła parafialnego. Bogu zawsze 
dawali najlepsze rzeczy w życiu swoim. Katolicy zawsze się szczycili swoim kościołem.

 W tym kościele niejeden był ochrzczony; wielu chodząc do szkoły parafialnej tu przystąpiło 
do Pierwszej Komunii Świętej i do Bierzmowania, wielu otrzymało odpuszczenie grzechów; 
wielu tu obiecało Bogu wierność małżeńską.

 Dlatego każdy z nas powinien podać rękę i pomóc w tej budowie nowego kościoła parafial-
nego. Proboszcz i wikarzy bez was nic nie zdziałają. Potrzebują waszą pomoc, pomoc finansową, 
pomoc w modlitwach, aby Bóg wysłuchał nasze prośby.

 Wielu parafian zapomniało o swoich wygodach w domu, aby mogli pomóc parafii, abyśmy 
mieli Fundusz większy Budowy. Wielu rozumie, co to znaczy budowa, wiele to czasu bierze 
przygotować plany takiego gmachu kościelnego. Starajmy się pomóc; nie słuchajmy słów łat-
wowiernych; dodajmy ducha do budowy przez powiększenie tego Funduszu. Będzie to dom 
Boży, chluba parafian, a środkiem zbawienia dla wszystkich, którzy będą słuchali słowa Bożego. 
Niech nowy kościół stanie się przedmurzem chrześcijaństwa tej okolicy. Będzie to możebne 
tylko z waszą pomocą. 


