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Prior to March 9, 1924, the present area of St. Pancratius parish was a part of Five Holy Martyrs 
Parish, which was established in the Brighton Park Area in 1909.

Since the majority of the Catholics of Polish descent had originally settled in the shadow of 
Crane Company, between Kedzie and California Avenues and between Pershing Road and Ar-
cher Avenue, Rev. Joseph Kruszka, the founding Pastor of Five Holy Martyrs, decided to build a 
parochial combination school and church building on 41st Street between Albany Avenue and 
Kedzie Avenue (38th Street was then the main business street of the area). While the building 
was being constructed, Sunday Masses were celebrated in the auditorium of Davis Public School 
located on 39th Street between Albany and Sacramento Avenues.

From 1909 until 1919 the two-story structure on 41st Street served as Five Holy Martyrs Church 
(second floor) and School (first floor).

By 1919 the main business center shifted to Archer Avenue and the area south of Archer Avenue 
began to develop rapidly. A new Five Holy Martyrs Church and School were built that year at 
43rd Street and Richmond Avenue, and the old building on 41st Street was used as a parochial 
hall (second floor) and a temporary auxiliary school (first floor). It was a convenient arrangement 
for the Catholics living south of Archer Avenue, but Catholics north of Archer Avenue began to 
beseech His Eminence George Cardinal Mundelein to establish a parish in their midst.

Members of the Society of St. Anthony, Group 3 80 of the Polish Roman Catholic Union took 
the initiative to plead for a new parish.

A Recording Secretary's Minute Book of this Society, kept in the Archives of St. Pancratius Par-
ish gives a fascinating report of the people's efforts both to support their parish of Five Holy 
Martyrs and to collect funds for the purchase of property at 40th Place between Sacramento 
and Richmond Avenues for the site of a new parish. The first recorded meeting was held on 
December 22, 1918; the last on September 18, 1923.

On September 8, 1923 a formal letter of petition was sent to His Eminence George Cardinal 
Mundelein along with a 71 page list of individuals and families, with their addresses and ages, 
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requesting the establishment of a new parish north of Archer Avenue. The following are excerpts 
from this Petition:

"Most Right Reverend George W. Mundelein, D.D., 
Archbishop of Chicago, 
1555 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Most Right Reverend Sir:—

We Catholics, many of recent arrivals from Poland, residents of Brighton Park, in territory 
bounded by A. T. & S. F. R. R., West 37th Street, California, Archer and Kedzie Avenues, do 
humbly submit to your Grace as follows:

We number 773 families, consisting of 721 married men and 721 married women, 10  
widowers, 37 widows, 281 adult men and women, 1,276 school children, 799 younger 
children and 34 boarders men and women, total 3,879.

Many of us are prevented to perform the religious duties on the days of obligation in the 
little church of Five Holy Martyrs, transferred in 1919 from West 41st Street to South Rich-
mond and West 43rd Street. That church, located many blocks away from where we live, 
cannot accommodate even those members of the parish, who are living south of 43rd Street. 
The Access to the church is very difficult. We, and especially oi r children, are compelled 
to cross Archer Avenue, a very busy thoroughfare, and in addition more than 250 families 
are forced to cross Kedzie Avenue with its trolley tracks and other streets containing heavy 
traffic, all of which is extremely dangerous for our children.

Very many of our children of school age are unable to find accommodation in the parochial 
schools and consequently are forced to attend Public Schools with the result that they are 
denied the privilege of religious education . . .

We humbly petition your Grace to provide us with a pastor who will hold temporary services 
in the parochial school on West 41st Street, the place where previous to 1919, Rev. Kruszka 
held services. In the meantime, we could collect money and build a church, schoolhouse 
and parsonage according to your wishes and direction. We are at all times willing to turn 
over to your Grace for the above purpose the vacant property located at West 40th Place 
and Sacramento Avenue.

Hoping that the granting of this favor will result in the greater Glory of God and tend to 
the saving of many souls, we implore the Pastoral Benediction of your Grace, and remain,

Your most humble and devoted servants, Wladyslaw Szmyd, Kazimier Abram

COMMITTEE

Sept. 8, 1923, Chicago, IL
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Acquiescing to the pleas of Brighton Park residents for a new parish the Most Reverend Arch-
bishop George Mundelein requested the Rev. Stanislaus Radniecki to organize the parish of St. 
Pancratius early in March, 1924.

On March 2, 1924 Catholics of the Archdiocese of Chicago were informed that Archbishop 
Mundelein was elevated to the College of the Cardinals and was to receive the Red Hat from 
Pope Pius XI in a Consistory in Rome on March 24. Every parish of the Archdiocese rejoiced at 
the news but perhaps none more than the first parish established by Archbishop Mundelein 
as Cardinal-Elect. The first Mass in the parish of St. Pancratius was offered on March 9, 1924 in 
the two-story structure on 41st Street that formerly served as the Church, School and Hall for 
Five Holy Martyrs parish. The second floor of this structure was to serve as a temporary Church 
while the first floor would temporarily be used as a school and rectory. The Franciscan Sisters 
of Blessed Kunegunda assigned to teach at the St. Pancratius Parish had no home and were 
therefore lodged at the Five Holy Martyrs Convent until a convent would be built.

The generosity, enthusiasm, and cooperation of the pioneers of St. Pancratius Parish is partially 
recorded by Rev. S. Radniecki in his First Annual Report to the parishioners, 1924:

"OFIARY OD TOWARZYSTW:  Tow. Św. Anny, monstrancja, Tow. Św. Joanny, biała kapa, Tow. 
Marii Konopnickiej, świecznik, Tow. Pięciu Św. Braci Polaków, świecznik, Tow. Foresterek 
Św. Józefa, Statua Matki Boskiej, Tow. Królowej Korony Polskiej, Stacje Drogi Krzyżowej, 
Tow. Matki Boskiej Ostrobramskiej, dzwonniki do ołtarza, Tow. Gabryeli Zapolskiej, wieczna 
lampa, Tow. Św. Genowefy, naczynia do święconej wody, Antoni Fortuna, żłobek, Jan i Anna 
Cepa, statua Serca Jezusa, Michał i Marianna Błażewicz, kielich do Mszy Św., Franciszek i 
Wiktoria Draus, statua Zmartwychwstania Pańskiego. Bezinteresowna praca przy parafii: 
Franciszek Zintak, Franciszek Nowak, Wincenty Sili. Ofiary na Baldachim skolektowali Ka-
zimierz Abram i Antoni Kotarba. Kapela Hallerczyków z Brighton Parku, bezinteresownie 
ofiarowała swe usługi na karnawale parafialnym. Kapela małych braci Marciszewskich pr-
zygrywała bezinteresownie podczas karnawału. Zacni parafianie ofiarowali parafii różnego 
rodzaju pracę, jak kto umiał. Czyszczenie, malowanie, pracę ciesielską, cementowanie, 
reperacje, itd. Jedni ofiarowali bardzo dużo, inni mniej. W dowód uznania tej pracy poniżej 
podane są nazwiska. Jeżeliby kto przypadkiem został tu pominięty niech łaskawie wybaczy 
bo trudno było zabrać spis dokładny:
Kazimierz Abram, Adolf Abramowicz, Aleksander Barszczewski, Katarzyna Balasa, Marjanna 
Broda, Maciej Bruc, Maks. Brzozowski, Feliks Budziński, Wojciech Bar, Piotr Budzeń, Franc. 
Berkowicz, Jozef Bajorek, Piotr Budziński, Jozef Balasa, Jozefa Cholewińska, Jan Cepa, A. 
Czajka, M. Chylicka, S. Cwikla, W. Dziedzic, M. Dziedzic, Z. Dominik, R. Draus, A. Dziamara, 
J. Filipek, R. Fornek, J. Cuszak, J. Galas, B. Greczek, J. Gwozdz, J. Gawlik, A. Gondek, A. Ke-
howski, J. Iskrzycki, J. Jabłoński, K. Jaskiernik, K. Jałowiec, M. Jemioło, J. Jochim, M. Kmak, 
A. Kwilas, J. Korycki, A. Kołodziejczak, A. Kruzel, W. Kasprzyk, K. Kalie, M. Krzyzowski. F. 
Kozłowski, K. Karpiński, A. Konstanty, J. Lempa, M. Myszkowska, Magdalena Myszkowska, 
K. Mpriszewski, W. Moskala, A. Mistas, J. Milecki, M. Mikuła, J. Majewski, P. Maciejewski, 
F. Nowak, W. Noga, W. Niemiec, J. Nykiel, L. Ofman, B. Ofman, W. Obryk, M. Orzechowski, 
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J. Orzechowska, W. Panek, M. Podlasek, A. Paczek, J. Polasek, A. Pawełek, J. Piątek, Jan. 
Piątek, W. Pierkowski, W. Potempa, F. Potempa, M. Rogawski, P. Rudziński, K. Rzepka, T. 
Szczendor, W. Szmyd, H. Sliwoska, F. Soltys, I. Swiete, W. Stec, J. Solakiewicz, I. Sypowicz, P. 
Sarapata, J. Skorski, F. Stypa, J. Stypa, J. Sikorski, S. Słomski, M. Szwed, L. Szypy, W. Tyranski, 
S. Tokarz, K. Wójcik, I. Wlezien, W. Wojtanowicz, J. Witek, Franciszek Wójcik I, Franciszek 
Wójcik II, J. Wiater."

On Sunday, May 18th, 1924, the parochial feast of St. Pancratius was celebrated with due so-
lemnity. On that day at Solemn Vespers, the Rev. Stanislaus Bona, blessed the parochial statue 
of St. Pancratius which was a gift of the Society of the Children of Mary, while the Rev. Felix 
Kachnowski delivered an appropriate sermon.

Mr. Leon Strelka the Architect was hired to draw pans for the St. Pancratius School and Sisters' 
Convent. The ground-breaking for the buildings took place Friday, September 26, 1924. The 
building contractor was Frank V. Zintak. Under his supervision work progressed rapidly and on 
November 9, 1924 the corner stone of the new school was blessed by the Rt. Rev. Monsignor 
Thomas Bona. On November 11, 1924 the "Chicago Polish Daily News" carried the following story:

"Z Uroczystości Poświęcenia Kamienia Węgielnego Pod Nową Szkołę w Parafii Św. Pank-
racego w Brighton Park"

"W niedzielę po południu odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod nową 
szkołę w parafii p. w. Św. Pankracego w dzielnicy Brighton Park, przy nader licznym udziale 
parafian i wiernych z sąsiedniej parafii.

Najpierw odbyły się w kościele Św. Pankracego uroczy¬ste nieszpory, które celebrował X. 
Prałat Tomasz Bona w asystencji X. Edwarda Schustera

jako diakona i X. Henryka Pipenkottera jako subdiakona. Po nieszporach nastąpił wspaniały 
pochód Towarzystw skupiających się przy tutejszej parafii poprzedzonych kapelą chłopców 
z Sierocińca św. Jadwigi w Niles i kapelą pod dyrekcją p. Jana Paciorek.

Po skończonym pochodzie odbyła się ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego, której 
dopełnił X. Prałat Tomasz Bona. Po poświęceniu budującą naukę zastosowaną do okoliczności 
wypowiedział X. Franciszek Wojciechowski, prob. Par. Dobrego Pasterza.

Po nauce, która wywarła głębokie wrażenie na słuchaczach, zakończyła się uroczystość, 
która pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników."

The school was ready for occupancy on April 1, 1925. The School Sisters left the hospitality of 
their Sisters at Five Holy Martyrs Parish and moved into the St. Pancratius Convent late in June, 
1925.

Finally on May 9th, 1926, His Excellency the Most Reverend Bishop Edward F. Hoban blessed 
the new school. It was an unforgettable day for the St. Pancratius Parish. The "Chicago Polish 
Daily News", on Tuesday, May 11, 1926 reported the following:
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"Uroczystości Poświęcenia Szkoły Na Pankracowie... Ceremonii tej dokonał Ksiądz Biskup 
Edward F. Hoban....Cała Parafia wzięła udział w tej uroczystości

Dzielnica Brighton Park, a szczególnie parafia Św. Pankracego, była w ubiegłą niedzielę 
(9go maja) świadkiem doniosłej uroczystości, proboszczem, której jest Ksiądz Stanisław 
Radniecki.

W dniu tym Ksiądz Biskup Edw. F. Hoban w asystencji Księdza Wojciecha Olszewskiego, 
proboszcza parafii Św. Piotra i Pawła i Księdza Fr. Grzesia proboszcza parafii Św. Barbary, 
dokonał poświęcenia nowej szkoły parafialnej, jeszcze jednej więcej placówki polskiej.

W uroczystości poświęcenia szkoły brali udział następujący. X. Prałat T. Bona, X. Francis 
Ryan, X. Jakub Strzycki, proboszcz parafii Pięciu Braci Męczenników, X. Dr. Aleksy Górski, 
proboszcz parafii Św. Brunona, X. Dr. Jan Kozłowski, X. W. Janiszewski, X. Fr. Czarny i miej-
scowy proboszczowie: X. Stanisław Radniecki, X. Teofil Kendziora, X. F. Wojciechowski, i 
X. Wacław Piec, Dominikanin.

Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w kościele udzielił wiernym X. Biskup 
Hoban. Kazanie w języku polskim wygłosił X. Dr. Jan Kozłowski, zaś w języku angielskim 
przemówił X. Biskup Hoban, wyrażając uznanie parafii za dokonanie dzieła zbożnego dla 
swojej dziatwy.

Po skończonym nabożeństwie w kościele, dziatwa szkolna dziękowała X. Biskupowi iż raczył 
ich zaszczycić swą obecnością i jako upominek od dziatwy mała Karolina Dombrowska 
wręczyła Biskupowi piękny bukiet kwiatów.

Miejsce zebrania Towarzystw było przed kościołem Św. Pankracego przy zbiegu ulic 41ej 
i Kedzie Ave.

Następujące Tow. brały udział w ceremonii: Tow. Dziewic i Dzieci Marii, Tow. Niewiast 
Różańcowych, Osada Zjednoczenie Nr. 60, Tow. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, 
Tow. Gabrieli Zapolskiej, Grupa 330 Związek Polek, Tow. Matki Boskiej Dobrej Rady, Tow. 
Św. Heleny Zw. Polek, Tow. Serca Marii, Grupa 683, Tow. Św. Antoniego z Padwy, Tow. 
Pięciu Braci Męczenników, Tow. Św. Franciszka Oddział Macierzy Polskiej, Tow. Matki 
Boskiej Ostrobramskiej i cały szereg innych których nie zdołaliśmy zanotować.
Na czele ze sztandarami i muzyką pod dyrekcją Ob. Wojciecha Kita, odbył się długi pochód 
ulicami Kedzie Ave. do 40ej, następnie do Francisco Ave. później do Archer Ave. i do Rich-
mond, pod nowo wybudowany gmach szkolny, gdzie oczekiwano przyjazdu X. Biskupa.
Należy się uznanie Siostrom Franciszkankom, które tak pięknie i gustownie urządziły cały 
program przyjęcia dziatwy.
Rano o godzinie 8ej tego samego dnia, odbyła się pierwsza Komunia Św., do której 
przystąpiło 200 dzieci z tej parafii.
Tysiące ludzi brało udział w pochodzie i uroczystości. Uroczystość cała wypadła wspaniale 
i na długo pozostaną miłe wspomnienia u wszystkich uczestników."
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In 1927 a debt of $150,000.00 faced the parish of St. Pancratius, but parishioners firmly be-
lieved that their generosity and hard work would soon erase the indebtedness. Then came 
the stock market crash of October, 1929 and the depression that followed. Parishioners lost 
their jobs and homes. It was impossible to ressolve the debt and no one even dared to dream 
about a new church.

On September 14, 1934, St. Pancratius parish learned that it had to bid farewell to their found-
ing pastor, Rev. S. Radniecki who was being transferred to the parish of St. Barbara.

A new era began for St. Pancratius Parish with the new pastor, Rev. Vincent J. Nowicki and 
his new assistants Rev. Robert Niec and Rev. Henry Roszkowski. His enthusiasm and capacity 
for work were infectious and soon all parishioners enthusiastically supported his plan for the 
renovation of the second story church and the building of a rectory.

1935 saw a completely renovated church that was a joy to all the parishioners—a new sanctu-
ary—new altars—new communion rail—stained glass windows—new staircases and a new front.

In 1936 Rev. V. J. Nowicki asked each family to pledge $25.00 for the building of a rectory. Up 
until then, the priests of St. Pancratius lived in a two-story building rented at 4037 S. Sacramen-
to Ave. The parishioners responded generously and in 1937 the parish was able to purchase 
the lot and frame house of S. Nicos and A. Czajka on 40th Place and build the present rectory 
for $51,548.00.

By the grace of God the parish of St. Pancratius prospered spiritually and financially. Societies 
flourished for the greater glory and honor of God; Young men and women of the parish dedi-
cated themselves to God in the Priesthood, Brotherhood and Sisterhood; a kindergarten was 
established in the parish school in 1937 and in 1939 the school also acquired a museum and 
a library. Finally in 1948 the parish debt was paid off and the parish began the year of 1949 
with $20,000 that was to serve as the beginning of a building fund for a new church. Thanks 
to the generosity of the parishioners the Building Fun d grew.

Early in 1955 in preparation for the site of the new church, the pastor. Rev. V. J. Nowicki, with 
the approv¬al of Samuel Cardinal Stritch, made the initial real estate purchases amounting to 
$69, 224.83.

The joy of the dedicated pastor and his parishioners was short lived. On September 6, of that 
same year the church bells tolled the sad news that Father Vincent J. Nowicki had died as a 
result of a heart attack! Stunned, the parish tearfully and prayerfully bade a sad farewell to 
their beloved shepherd.

On January 13, 1956 Samuel Cardinal Stritch appointed the Rev. R. Niec as the new pastor of St. 
Pancratius parish and asked him to continue with the plans laid down by the deceased Father 
Nowicki. Rev. Robert Niec was welcomed enthusiastically by the parishioners as their shepherd. 
They knew his generosity of soul, his dedication and. priestly zeal. He had served twice as an 
assistant at the parish—from 1934 to 1941 and from 1947 to 1955. For years before his death, 



7

Father Nowicki had confided to his assistant his plans and dreams for the new church. As Pas-
tor, he began to carry them into effect at once. An additional real estate purchase was made 
and the wrecking of four homes at 4037—4039—4043 and 4045 South Sacramento Ave. was 
accomplished. The site of the new St. Pancratius Church was a fait accompli! The parishioners 
breathed a prayer of thanksgiving and anxiously awaited the groundbreaking ceremonies.

The memorable groundbreaking ceremony on Sunday, November 17, 1957 was duly recorded 
in the "Polish Daily News'':

„Ceremonia Rozpoczęcia Kopania Fundamentów Pod Nowy Kościół.

W niedzielę 17-go listopada 1957, o godzinie 2:30 po południu odbyła się uroczysta cere-
monia rozpoczęcia kopania fundamentów pod nowy kościół Św. Pankracego przy narożniku 
40 Place i So. Sacramento Ave. O godz. 2 po południu licznie zebrali się przedstawiciele 
towarzystw i organizacji, parafianie, dzieci szkolne i wyruszyła procesja z chorągwiami 
kościelnymi i sztandarami organizacyjnymi spod kościoła przy 41ej ul. i Kedzie Ave. do 
miejsca, gdzie ma stanąć nowy kościół przy 40 Place i So. Sacramento Ave.

Na czele procesji jechało dwóch policjantów motocyklowych. Procesję prowadzili księża 
wikarzy z parafii Św. Pankracego, ks. Leon Wincek i ks. Tadeusz Cocot, a obok nich postępo- 
wali trustyści parafialni i marszałkowie kościelni, Franciszek Kędzior i Aleksander Kwilas. 
Następnie szli: ministranci, przedstawiciele towarzystw i organizacji ze sztandarami, dzieci 
szkolne wraz z siostrami nauczycielkami, oraz licznie zebrani parafianie kroczyli dumnie 
ku gruntom, gdzie ma stanąć nowy kościół św. Pankracego ku większej chwale Bożej i na 
pożytek parafian Pankracowa i ich przyszłych pokoleń.

Ksiądz Bolesław Nieć, proboszcz parafii św. Pankracego, w asyście ks. Alfreda Abramowicza 
aktuarjusza w archidiecezji chicagoskiej i ks. Józefa Mytych, po zmówieniu odpowiedniej 
modlitwy i poświęceniu ziemi, ks. Bolesław Nieć wykopał łopatą pierwszy trochę ziemi, 
jako symbol rozpoczęcia kopania fundamentów.

Następnie, po nim, kopali ziemię księża asystenci, ks. Leo Wincek i ks. Tadeusz Cocot, 
marszałkowie kościelni i trustyści parafialni, siostry nauczycielki Franciszkanki Błogosła-
wionej Kunegundy, Siostra Luisa i Siostra Dezydera, prezesi i prezeski towarzystw i orga-
nizacji przy parafii Św. Pankracego, ministranci, skauci z oddziałów chłopców i dziewcząt.

Po ceremoniach rozpoczęcia kopania fundamentów wszyscy udali się do sali parafialnej 
przy Richmond i 40 Place. Tu wygłosił podniosłe kazanie ks. Jan Brzdenkiewicz C.R., profesor 
szkoły technicznej im. ks. Gordona. Jest on także wychowankiem parafii Św. Pankracego.

Zaznaczył on, że dzień ten jest pamiętnym dniem w historii parafii Św. Pankracego. Para-
fianie dumni powinni się czuć z rozpoczętego dzieła i pracę budowy jak najserdeczniej 
popierać.

— Kościół ma bardzo szczególnie wielkie znaczenie dla narodowości polskiej. Wiara ka-
tolicka była, bowiem zawsze ostoją dla ojców i praojców naszych.
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— Rozpoczęcia kopania fundamentów dokonano — mówił — jednak, aby ten nowy kościół 
stanął w całej okazałości, każdy parafianin powinien poprzeć ten wysiłek.

— Wybudowanie tego kościoła kosztować będzie $700,000. Dlatego, aby wasz proboszcz 
nie miał wiele bezsennych nocy, składajcie hojne ofiary — mówił dalej ks.

Jan Brzdenkiewicz. — Ofiary są konieczne, aby można dokonać budowy tego kościoła. 
Wasze ofiary już sprawiły, że budowa będzie rozpoczęta. Dlatego dajcie następne ofiary, 
aby budowano ten kościół pięknie i ze splendorem. Do współpracy są proszeni wszyscy 
parafianie, jak również ci, którzy już może wyprowadzili się z tej parafii, lecz kiedyś w niej 
zamieszkiwali, tu otrzymali swój chrzest, tu się kształcili i pobierali moralne zasady na 
dalszą drogę życia.

— Osobiście, jako wychowanek tej parafii nie mogę się doczekać, aby w tej nowej świątyni 
odprawić mszę świętą — zakończył ks. profesor Jan Brzdenkiewicz C.R.

Błogosławieństwa Najśw. Sakramentem zebranym parafianom udzielił ks. M. Starzyński 
C.R. obecnie przełożony w parafii św. Jana Kaniego, w asyście ks. Alfreda L. Abramowicz 
i ks. Józefa Mytych.

Na chórze śpiewał chór parafialny oddział starszy św. Cecylii pod dyrekcją organistki para-
fialnej Ireny Tobolskiej.

Podczas uroczystości rozpoczęcia kopania fundamentów pod nowy kościół parafii św. 
Pankracego, byli obecni także ks. Józef Karabasz, alderman Artur Żeleziński z 12-ej wardy, 
Bronisława Leśniak, która dokonała zakupu zabudowań i usunięcia tychże, aby zdobyć 
miejsce pod budowę kościoła, Walter Wolf, prezes rady konserwacji w dizelnicy Brighton 
Park, p. Brodnicki, rycerz św. Grzegorza i wielu innych, których nie zdołano zanotować.

— Władysław Kuman.”

For months Rev. R. Niec conferred and planned with the following: Architects Peter Zirole and 
Frank Chapelle of "Professional Design Services"; Construction Engineers of "Thomas Higgins 
Co."; General Contractors of "Kay & Ess, Inc."; (now "George Kohler & Sons, Inc."); Heating & 
Air Conditioning Engineers of "Associated Piping Contractors"; Electrical Engineers of "Monarch 
Electric Construction Co."; Plumbers of "Caruso Plumbing Co."; Pew Designers of "Chicago Seat-
ing Co."; Experts regarding the Public Address System Carillon Bells and" Intercommunication 
of "Tri-Par Sound System"; Stained Glass designers and manufacturers of "Michaudel Art Glass 
Studios" and agents and supervisors of marble work of "John P. Daleiden Co."

A month long drive to raise funds and obtain pledges for $200,000 was begun on March 23, 
1958. Prior to the solicitation drive the committees asking God's blessing attended 9:30 Mass 
in the old church. After Mass a breakfast was served in the basement of the church at which 
the committees received their final instructions.

To prepare themselves spiritually for the great entrance into their new House of God, St. Pancra-
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tius parishioners attended a two week Mission beginning on the first Sunday of Lent, February 
15, 1959. The Mission was conducted by Rev. Marion Kaleth, C.R., preaching his week sermons 
in Polish and the second week sermons in English. The last Forty Hour Devotions in the old 
Church, conducted by Rev. Czekaj, S.J., were held on May 3-4-5, 1959.

With great interest parishioners watched the excavation, the laying of the foundations and the 
erection of the steel structure for their new Church. On Sunday, June 15, 1958 the long awaited 
ceremony of the laying of the cornerstone took place. The "Polish Daily Zgoda" recorded the 
event as follows:

Kamień Węgielny Kościoła Świętego Pankracego Został Poświęcony.

Uroczystego Aktu Dokonał Ks. Prał. R. Wolfe; Kazanie Wygłosił Ks. A. Abramowicz.

Około 500 osób zgromadziło się w niedzielę na narożniku ul. Sacramento i 40ty pl., wokół 
piętrzących się ku niebu stalowych szyn konstrukcji nowego kościoła św. Pankracego, by 
być świadkami uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego budowanego kościoła.

Aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał ks. prał. Ryszard Wolfe, 
kolega szkolny proboszcza Pankracowa, ks. Bolesława Niecia. Asystowali mu ks. Jan Brzden-
kiewicz, C.R., profesor wyższej szkoły technicznej im. Gordona i ks. Stanisław Matuszewski.

W miedzianej skrzynce, jaką wmurowano pod kamieniem węgielnym, umieszczono egzem-
plarze pism polskich, wychodzących w Chicago, tygodnika archidiecezjalnego, "Chicago 
Tribune", pisma dzielnicowego z Brighton Park, oraz spisy nazwisk księży pracujących na 
Pankracowie, powierników parafii, zarządców Towarzystw i Bractw parafialnych, fundatorów 
nowego kościoła i dzieci, które w kampanii zbiórkowej na budowę kościoła zebrały $2,000.

Na miejsce budowy przybył orszak procesyjny, jaki wyruszył sprzed starego kościoła, w 
którym kroczyli członkowie i członkinie Bractw i Towarzystw parafialnych Pankracowa, 
drużyny skautów nr. 606 i skautek, nr. 583, poczet sztandarowy Posterunku Central Park, 
nr. 1028, Legionu Amerykańskiego, powiernicy parafii, Franciszek Kędzior i Aleksander 
Kwilas, oraz grupa ministrantów na czele, z krzyżem.

Orszakowi procesyjnemu wyszedł naprzeciw drugi orszak procesyjny, Duchowieństwa, 
przybyłego na uroczystość, poprzedzany eskortą honorową Oddziału im. Webera Rycerzy 
Kolumba, nr. 2789. Przybyli ugrupowali się wokół miejsca budowy, a ceremonię otworzył 
chór parafialny wykonaniem pieśni okolicznościowej.

W uroczystości uczestniczyli księża: ks. Stanisław Matusiak, Salwatorianin, ks. Edward 
Maday, ks. Richard Kilroy, prob. par. św. Ryszarda, ks. Leonard Felczak, ks. Tadeusz Cocot, 
ks. Alfred Abramowicz, ks. Leon Winek, Rycerz św. Grzegorza, mec. Franciszek Brodnicki, 
oraz Siostry Franciszkanki, pełniące posługi na Pankracowie.

Mundurki skautów i skautek, przybyłych pod dowództwem R. Małyszka, C. Cichoń i W. 
Podraża dodawały kolorytu całości uroczystości.
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Po dopełnieniu aktu liturgicznego poświęcenia, zebrani udali się do sali parafialnej, gdzie 
kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Alfred Abramowicz, z kancelarii archidiecezjalnej, 
biorąc sobie za motto nadesłany na jego ręce list z

Polski, którego autor odważnie pisze o sytuacji w kraju, podkreślając godną podziwu i 
przykładu wiarę, jaka każe ludziom biednym, cierpiącym niedostatek, z dobrej woli bu-
dować kościoły na chwałę Bogu, a ludziom na pożytek. Kaznodziej a owym przykładem 
chciał natchnąć Pankraco wian świątobliwym zapałem, by w dwójnasób gorliwie starali 
się zaczętego dzieła budowy nowego kościoła, kosztem $700,000, szczęśliwie dokonać. Ks. 
Abramowicz przemówił z kolei po angielsku, ukazując ważność Domu Bożego dla każdego 
katolika i snując powiązania, jakie życie katolika znajduje nierozerwalnie i nieuniknienie 
z kościołem parafialnym.

Słowa uznania i gratulacji skierował do ks. proboszcza B. Niecia i parafian Pankracowa, ks. 
prał. R. Wolfe, konsekrator kamienia węgielnego, po Błogosławieństwie Najśw. Sakramentu, 
a na zakończenie uroczystości przemówił ks. proboszcz B. Nieć, dziękując za współpracę 
i wysiłek podjęty w budowie świątyni Pańskiej i prosząc o nie szczędzenie trudów w do-
prowadzeniu do jej chwalebnego ukończenia.

Architekt Emil Mastandera projektował nowy kościół św. Pankracego, a prace budowlane 
prowadzi Spółka K.C.A. Przewiduje się, iż budowa ukończona zostanie do końca bieżącego 
roku."

Slowly the new Church was being readied for use. The stations of the cross of the old Church 
were trimmed down and repainted and put up in the new edifice. The same was done with 
the stations of Our Lady of Sorrows. The organ from the old Church was installed in the choir 
loft of the new Church. On August 8, 1959, the main altar in the new Church was consecrated 
by the Most Rev. Raymond Hilliger, Auxiliary Bishop of Chicago.

Finally on Sunday, August 9, 1959 the new St. Pankratius Church was opened for public wor-
ship. In a solemn ceremony, Church societies carried their banners out of the old St. Pancratius 
Church and carried them in procession to the new St. Pancratius Church where a solemn Mass 
of Thanksgiving was offered to Almighty God by the pastor, Rev. R. Niec, assisted by Rev. Jerome 
Brzozowski and Rev. T. Cocot.

A lifelong ambition of many souls of St. Pancratius parish was at last realized.

 St. Pancratius Parish Gift to the Priesthood:

Very Rev. Msgr. Alfred Abramowicz 
Rev. August Bajorek 
Rev. John Bresden, C.R. 
Rev. Edward Cyz, M.S. 
Rev. Thaddeus Gałuszka, M.S. 
Rev. John Guzik, C.M.F. 



11

Rev. Edward Kita, M.S.
Very Rev. John Krasowski 
Rev. John Lewandowski, M.S. 
Rev. Edward Maćkowiak 
Rev. Joseph Maćkowiak 
Rev. Conrad Suda 
Rev. Bruno Szymusiak, M.S. 
Rev. Walter Zmija

           Gift to the Brotherhood:

Brother Terrence Niziołek, M.S.
Brother Thaddeus Pracz, M.S.

 Gift to the Sisterhood:

 To the Congregation of the Franciscan 

Sisters of Blessed Kunegunde:
Sister Mary Borgia, Helen Lesiak 
Sister Mary Archangela, Lottie Tyranska 
Sister Mary Donald, Julia Urban 
Sister Mary Mirona, Julia Koziol 
Sister Mary Fortunata, Mary Kaplan 
Sister Mary Aloysilla, Helen Kedzior 
Sister Mary Maxencia, Irene Pozniakowski 
Sister Mary Sponsa, Irene Bajorek 
Sister Mary Seraphica, Jane Adamczyk 
Sister Mary Innocentine, Mary Smagacz
Sister Mary Antonella, Loretta Abramowicz 
Sister Mary Piotronia, Leocadia Budzińska 
Sister Mary Alvernia, Jane Groszek 
Sister Mary Antonima, Helen Maćkowiak 
Sister Mary Silveria, Victoria Smagacz 
Sister Mary Joella, Theresa Bieliński 
Sister Mary Vincent, Evelyn Swies 
Sister Lenore Marie, Jean Kuderka (Novice) 
Sister Leona Marie, Joan Klimek (Novice) 
Frances Cieniawa (Aspirant)

 To the Congregation of the Sisters of St. Joseph (Third Order of St. Joseph): 

Sister Mary Cecilia, Irene Sliz 
Sister Mary Constance, Eugenia Szymandera
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 To the Congregation of Sisters of the Holy Family of Nazareth: 

Sister Mary Flavian, Clara Leszczyńska

 To the Congregation of Sisters of Charity of St. Vincent de Paul: 

Sister Mary Marillac, Melania Grabińska

 To the Congregation of Felician Sisters: 

Sister M. Alfreda, Anna Sztupaj

 To the Order of Benedictine Sisters: 

Sister M. Catherine, Emily Wilczak


