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I. POCZĄTKI I WZROST NASZEI PARAFJI
Historia Parafii Najśw. Serca Jezusa zaczęła się z listem, który ówczesny Arcybiskup Chicagoskiej 
Archidyecezji, James E. Ouigley, przesłał Ks. Franciskowi J. Karabaszowi, wikaremu przy Parafii 
Świętych Piotra i Pawła, pod datą 1 lipca, 1910 roku. Wtym liście tak pisał Ks. Arcybiskup.
LIST ARCYBISKUPA
Drogi Kzięźe Karabaszu:
Niniejszym naznaczam ciebie do zorganizowania nowej parafii w obecnych granicach parafji Św. 
Józefa, na północ od 47 ulicy. Granice tej nowej parafji będą ogłoszone po naradzie Komitetu Archi 
dyecezyalnego Rozdziału Parafii, w porozumieniu z Proboszczem Parafii Św. Józefa. Możesz zaraz 
zacząć swoją pracę, tak abyś mógł mi dać znać, jak najrychlej, twoje zdanie o tym, jakie powinny 
być te granice.
Możesz zamieszkać u Św. Józefa z Ks. Cholewińskim, albo pozostać gdzie jesteś, tak długo, az nie 
założysz dla siebie kościoła i plebanii w tej nowej dzielnicy.
Bardzo się cieszę, że mogę ciebie naznaczyć do tej nowej parafii, gdyż jestem pewien że będziesz 
dobrze przyjęty przez lud tej nowej dzielnicy i przez nowego proboszcza Św. Józefa.
Życząc ci błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności, pozostaję,
Szczerze oddany w Chrystusie, J. E. Ouigley Arcybiskup

ZORGANIZOWANIE NOWEJ PARAFJI
Po otrzymaniu tego listu, Ks. F. J. Karabasz udał się do Ks. Stanisława Cholewińskiego, Proboszcza 
na Józefowie, i prosił o tymczasowe przyjęcie na plebanię. Łaskawie i chętnie na to się zgodził. I 
odtąd z tamtąd zaczęła się praca nad zorganizowaniem nowej parafii.
Po pewnym czasie ustalono granice tej nowej Parafii pomiędzy ulicami 43 i 47, od południe na 
północ, i pomiędzy Ashland Ave. i Western Ave., od wschodu na zachód.
Na prośbę, aby ta nowa Parafja była pod nazwą i opieką Najśw. Serca Jezusa, Ks. Arcybiskup łas-
kawie się zgodził.
Trzeba było teraz pomyśleć o gruncie na budynki parafialne. Jedynem miejscem, na to się nadającym, 
było dziewietnaście lot przy ulicach Wolcott, 46 i Honore, z pięcioma na tym gruncie mieszkaniami. 
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Te zakupiono za $26,187.50.
Na tym gruncie miała być zbudowana szkoła z miejscem na Kościół. Zanim jednakże przystąpiono 
do planów na ten budynek, trzeba się było zastanowić nad jego wielkością, stosownie do liczby 
dzieci w szkole i miejsc dla ludzi w Kościele. W tym celu nowy Proboszcz obszedł polskie rodziny 
w parafii. Znalazło się 660 takich rodzin i około tyle dzieci w wieku szkolnym. Opierając się na 
tych liczbach, postanowiono zbudować gmach szkolny na dziesięć klas i Kościół na tysiąc siedzeń. 
Przygotowanie na ten cel planów oddano Architektowi Janowi Flizikowskiemu.
Po tych przygotowaniach poproszono Ks. Proboszcza Cholewińskiego o oddanie w Niedziele jednej 
godziny w swoim Kościele na odprawianie Mszy św. dla parafian Sercowa. Zgodził się znowu na to 
łaskawie, i oddał na ten cel godzinę dziewiąta—od niedzieli przypadającej na 14 sierpnia.
Ogłoszono to w kościele 7 sierpnia, i zwołano zebranie nowych parafian na ten dzień, na godzinę 3:00 
po południu, na którym ogłoszono list Ks. Arcybiskupa rozporządzający założenie nowej Parafii, jej 
granice i miejsce na budowę Kościoła i szkoły wybrane, i już zakupione. Jako Komitet Parafialny i 
Kolektorów kościelnych wybrano panów: Tomasza Bartkowiaka, Jana Brzezińskiego, Konstantego 
Czapka, Andrzeja Kozłowskiego i Jakóba Pacera.
W następną niedziele, 14 sierpnia, odprawiona została na Józefowie, o godzinie 9:00, pierwsza Msza 
św. dal parafian Sercowa.

BUDOWA SIĘ ZACZYNA
Tymczasem ukończono plany nowego budynku szkolnego, i po ich potwierdzeniu przez Ks. Arcy-
biskupa, przystąpiono, 17 wresnia, 1910 r. do jego budowy. Dziewiątego października odbyło się 
na ukończonych fundamentach poświęcenie i położenie Kamienia Węgielnego przez Ks. Biskupa 
Pawła Rhodego.
Trzeba też było dopilnować pracy przy budowie. Ażeby zaś to tym lepiej i wygodniej uczynić, Ks. 
Proboszcz, obok budującej sie szkoły, złożył z dwóch, z gruntem zakupionych budynków, plebanię 
i tam od pierwszego października zamieszkał, aź do przeniesienia się do nowej, którą w roku 1915 
zbudowano za $24,500.
Spodziewano się że może już na Boże Narodzenie będzie można odprawić pierwsze nabożeństwo 
w nowym kościele. Ale zaszły rozmaite przeszkody w dowozie materyałów i pogodzie. Trzeba więc 
było obchodzić te święta jescze na Józefowie.

PIERWSZE NABOŻEŃSTWO W NOWYM KOŚCIELE
Dopiero w Marcu, 1911 r., wykończono piętro przeznaczone na Kościol tak, iż możno było w nim 
nabożeństwa odprawiać. Za pozwoleniem Ks. Arcybiskupa, Ks. Proboszcz, 19 Marca, 1911 r., 
poświęcił prywatnie Kościoł i odprawił w nim pierwszą Msze św. dla swoich parafian. Uroczyste 
poświęcenie Kościoła i dzwonu odbyło się 28 maja, 1911 r., znowu przez Ks. Biskupa Pawła Rhodego.

NOWY DOM BOŻY
I tak stał się ten Kościół Domen Bożym, Mieszkaniem Zbawiciela i Domem Modlitwy.
Tu gromadził się lud sercowski, i na Mszy św. łączył się ze Zbawicielem, aby oddać Bogu cześć 
należną, podziękować Mu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, przeprosić Go za wszystkie grzechy, 
i wyprosić sobie łaski zbawienia.
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Tu przychodzili parafianie, ażeby Jezusowi w Najśw. Sakramencie cześć i miłość okazywać, u Jego, 
pełnego miłości i dobroci, i hojnego, dla wszystkich, którzy Go wzywaj a, Serca, łaski potrzebne 
wypraszać i za już udzielone dziękować.
Tu do Jego Miłosierdzia o przebaczenie swoich win się zwracali, w Komunii św. Ciałem i Krwią Jego 
dusze swoje posilali, i do wytrwania na drodze do Nieba prowadzącej się umacniałi. Tu u stóp Matki 
Jezusowej, i swojej, z miłością dziecięcą się kłonili, i o Jej opiekę i wstawiennictwo u Jezusa prosili.

BRACTWA I TOWARZYSTWA
Przy tym Kościele łączył sie lud sercowski w bractwa kościelne, na oddawanie tym większej chwały 
Bogu, i na okazywanie Zbawicielowi w Najśw. Sakramencie i Matce Bożej szczególniejszej czci i 
miłości.
Tu też zawiązało sie dwadzieścia towarzystw dla wzajemnej pomocy w sprawach życiowych, i na 
pośmiertne zabezpieczenie.

ŻYCIE TOWARZYSKIE
Na sali parafialnej często urządzono pouczające przedstawienia, różne obchody naszych pamiątek 
nardowych, i występy dla godziwej rozrywki.
Ten Kościol sercowski był więc przez te pięćdziesiąt lat ośrodkiem życia religijnego i towarzyskiego 
dla parafian.

OFIARY PARAFIAN
Parafianie nie szczędzili też ofiar na jego upiększenie. Hojne składali datki na zakupno organów, na 
piękne witraże do okien, na jego malowanie i dekoracje, i na różne ulepszenia. Słowem, bardzo się 
o to troszczyli, aby ich Kościoł był prawdziwie Domem Bożym i Mieszkaniem Zbawiciela.


