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  Historia założenia drugiej polskiej parafii 
  św. Trójcy w Erie, PA. 1907
  CAP at Orchard Lake.
 

	 Zanim	powstała	druga	parafia	w	naszym	grodzie,	uznajemy	za	potrzebne	opisać	wszystko	i	dać	
narodowości	polskiej	do	wiadomości,	cośmy	wycierpieli,	i	w	jaki	sposób	ta	druga	parafia	powstała	
i	jakie	prześladowania	rodacy	musieli	znosić.	My	tu,	jako	naród	pracujący,	postanowiliśmy	opisać	
naszą	sprawę,	a	to	z	powodu,	iż	dnia	28-go	lipca	1906	r.	ukazało	się	pismo	tygodniowe	pod	nazwą	
"Orędownik"	(wydawca	tego	pisma	kryje	się	dotychczas,	tylko	niejaki	Franciszek	Nagórski	podpisuje	
się	jako	redaktor,	ale	wiadomo,	że	wydawcą	w	rzeczywistości	jest	Ks.	Ignasiak),	i	to	pismo	zaczy-
na	opisywać	historię	założenia	pierwszej	parafii	św.	Stanisława	w	Erie,	Pa.,	w	sposób	niezgodny	z	
prawdą,	przekręcając	fakty	na	swoją	korzyść.	Ci,	którzy	tu	z	początku	nie	byli,	gotowi	uwierzyć,	że	
tak	rzeczywiście	było,	jak	opisuje	ks.	Ignasiak,	ale	my,	którzy	byliśmy	tu	wcześniej	niż	ks.	Ignasiak,	
jesteśmy	zdziwieni,	że	z	ust	tych	w	miejsce	prawdy	wychodzą	kłamstwa,	skierowane	do	tego,	aby	
tylko	dopiąć	swego	celu.	Po	pierwsze	jest	nieprawdą,	że	ks.	Lanz	skolektował	$1,188.	na	pierwszy	
kościół	tu	w	Erie	i	te	pieniądze	złożył	u	Biskupa.	To	jest	nieprawda,	bo	obywatel	Karol	Gapski	był	
obrany	w	imieniu	86	rodzin,	on	to	skolektował	pieniądze	i	takowe	składał	u	Biskupa	i	zatem	ob.	K.	
Gapski,	a	nie	kto	inny	złożył	u	biskupa	owe	$1,600.	Ks.	Lanza	dopomógł	Gapskiemu	skolektować	
tylko	$300.	Gapski	też	miał!	prawo	godzenia	kontraktora;	on	wydal	plan	na	kościół	i	był	dozorcą	
dopóki	kościół	nie	został	wykończony.
	 Dalej	ks.	Ignasiak	opisuje,	w	jaki	sposób	parafia	się	rozwijała.	To	przyznajemy,	że	naród	polski	
wszystko	zrobił	i	zrobi,	co	tylko	można	dobrego	zrobić,	ale	ks.	Ignasiak	nie	dał	nikomu	nic	do	wiado-
mości,	co	on	dobrego	uczynił.	I	nie	on,	tylko	lud	pobudował	wszystkie	budynki,	jako	to	i	kościół,	i	
plebanię,	i	halę.	I	za	to	ks.	Ignasiak	potem	lud	wyrzucał	z	jego	własnego	dzieła	za	kołnierz!	Ale	tego	
on	w	"Orędowniku"	nie	opisuje	...	I	tak	na	przykład	powyrzucał	członków	z	towarzystw	i	hali,	ale	o	
tym	w	swoim	piśmie	ani	nie	wspomni.
	 Po	wszystkich	takich	niesnaskach	ludowi	się	sprzykrzyła	gospodarka	moskiewska,	postanowił	
więc	 założyć	 towarzystwo	narodowe	pod	nazwą	Tadeusza	Kościuszki,	pod	opieką	Matki	Boskiej	
Częstochowskiej	i	uczynił	to	w	roku	1892,	10-go	października.
	 Byłoby	bardzo	słusznie,	żeby	ks.	Ignasiak	sobie	przypomniał,	jak	od	tego	czasu	zaczął	prześla- 
dować	naród	z	ambony,	nie	zważając,	w	jakim	stanie	on	sam	do	Erie	przybył.
	 Tych	ludzi,	co	pobudowali	kościół,	plebanię	i	halę,	zaczął	wyzywać	od	Maćków,	baranów	i	w	
rozmaity	inny	sposób,	którego	nie	warto	wspominać,	używając	na	to	miejsca,	z	którego	tylko	słowo	
Boże	głoszone	być	powinno,	to	jest	ambony.	Nie	jeden	z	nas	poszedł	do	kościoła,	aby	się	pomodlić	
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do	Stwórcy	najwyższego,	ale,	o	dziwo!	Jak	wyszedł	z	owego	kościoła,	to	gdyby	kto	zajrzał	do	serca,	
to	by	zobaczył,	że	było	zakrwawione.
	 Chociaż	płacono	na	kościół,	 to	 jednak	przyszło	do	 tego,	że	było	potrzeba	się	 tułać	po	ob-
conarodowych	kościołach,	aby	nie	słyszeć	 tych	wyzwisk	z	ambony.	Bo	niejednemu	 i	cierpliwość	
się	przebrała,	i	narobił	by	kłopotu	i	księdzu,	i	sobie.	Każdy	z	nas	unikał	jak	tylko	mógł	powyższego	
zgorszenia,	myśląc,	że	się	to	raz	nareszcie	księdzu	sprzykrzy	i	że	przestanie	on	wyzywać—ale	się	
omyliliśmy.	Z	każdą	niedzielą	było	gorzej;	nie	będziemy	nawet	tego	powtarzali,	bo	uważamy	to	za	
grzech.	A	to	wszystko	w	tym	celu,	aby	tylko	rozbić	Tow.	Tadeusza	Kościuszki,	hańbiąc	i	wyzywając	
powyższe	Towarzystwo	w	jak	najokropniejszy	sposób.	To	też	niektórzy,	zwątpiali	i	małego	ducha,	
zaczęli	to	Towarzystwo	opuszczać,	nawet	ci,	którzy	byli	jego	założycielami,	tak,	że	z	osiemdziesięciu	
pięciu	pozostało	ledwie	czterdziestu	członków.
	 Dowiedziawszy	się	o	tym,	ks.	Ignasiak,	że	liczba	członków	zmniejszyła	się	o	połowę,	zaczyna	
tryumfować	i	powiada,	że	wnet	wyprawi	temu	Towarzystwu	pogrzeb.	My,	którzy	byliśmy	światlejsi,	
postanowiliśmy	to	Towarzystwo	ratować	i	przyłączyć	je	do	Związku	Narodowego	Polskiego.	I	nie	
omyliliśmy	się!	Całe	Towarzystwo	przystąpiło	do	Związku	Nar.	Polskiego	r.	1894.	Widząc	to,	ks.	Ig-
nasiak,	że	stanęliśmy	na	mocnym	fundamencie,	uderza	całą	siłą	na	Związek	Nar.	Polski,	a	zarazem	
na	 powyższe	 Towarzystwo,	wyzywając	 od	 blaszanych	 patriotów,	 pobielanych	 Żydów,	masonów,	
wilków	i	od	bardzo	wielu	innych	wyzwisk.	I	to	wszystko	z	ambony!	Który	z	nas	poszedł	do	kościoła,	
pomodlić	się,	jak	usłyszał	kazanie,	to	mu	ochota	odpadła	iść	więcej,	wolał	pójść	do	obco	narodowych	
katolickich	kościołów.	Ale	jak	człowiek	wspomniał,	że	za	swój	ciężko	zapracowany	grosz,	i	do	tego	
będąc	Polakiem,	musi	się	tułać	po	obconarodowych	kościołach,	nieraz	płakać	mu	się	chciało.	To	też	
powyższe	Towarzystwo	postanowiło	wybić	się	z	pod	opieki	ks.	Ignasiaka.
Roku	1895-go	Towarzystwo	obrało	komitet	i	wysłało	go	do	biskupa	T.	Mullen,	aby	prosił	o	pozwole-
nie	wybudowania	drugiego	kościoła.	Wysłuchawszy	opowiadania,	w	jaki	sposób	ks.	Ignasiak	z	nami	
postępuje,	biskup	daje	pozwo¬lenie	i	każe	obierać	grunt	pod	kościół.	I	za¬częliśmy	obierać	grunt.	
A	ks.	 Ignasiak,	dowie¬dziawszy	się	o	tym,	zbiera	 jako	komitet	kościelny	sześciu	członków,	a	sam	
siódmy,	i	udaje	się	do	biskupa	z	protestem,	opierając	się	na	tym,	iż	zaczął	fundament	pod	kościół	
murowany	za	$60,000.
	 Biskup	zjeżdża	do	kościoła	 i	powiada:	"Choć	dałem	wam	pozwolenie	na	budowę	drugiego	
kościoła,	ale	to	pozwolenie	cofam.	Jak	pobudujecie	ten	tu	kościół,	wtenczas	dostaniecie	pozwolenie	
na	drugi.	Po	pobytności	biskupa	w	polskiej	parafii,	ks.	Ignasiak	jakoś	ucichł,	bo	mu	chodziło	o	pi-
eniądze.	Ludziska	zaczęli	dawać	na	nowy	kościół	z	uciechą,	iż	stanie	kościół	piękny,	murowany.	Tylko	
kilku	ostrożniejszych,	choć	dali	ofiarę	na	kościół,	ale	nie	tyle	co	ks.	Ignasiak	wymagał,	bo	byli	z	góry	
przekonani,	że	jak	kościół	stanie,	to	ks.	Ignasiak	wróci	do	tych	samych	kazań,	jakie	prawił	przedtem.	
I	nie	omylili	się.	Byłby	ks.	Ignasiak	dłużej	milczał,	ale	w	tym	to	czasie	ks.	Pitas	w	Buffalo	zwoływał	
Kongres	Katolicki	do	Buffalo,	to	też	ks.	Ignasiak	wybrał	już	sześciu	delegatów	ze	swej	parafii	(i	to	
takich	służków,	którzy	by	potrafili	wyklinać	Związek	Narodowy	Polski)	i	ci	delegaci	w	liczbie	sześciu,	
a	ks.	Ignasiak	siódmy,	pojechali	na	Kongres	Polsko-Katolicki.
			 My	z	naszej	strony	nie	będziemy	opisywać,	co	zaszło	na	Kongresie,	bo	każdy	wie	o	tym,	jak	
niegdyś	Safanduła	 i	 Soplica	odmalowali	 ks.	 Ignasiaka	w	"Zgodzie,"	 jak	 to	usta	mu	chodziły	przy	
wyklinaniu	Związku.	Powróciwszy	z	Kongresu,	z	wielkiej	 fantazji,	obmyślał	ks.	 Ignasiak,	co	robić,	
ale	nie	miał	okazji	żadnej,	aż	nadeszła	spowiedź	Wielkanocna.	Wtedy	postanowił	ściągnąć	tu	ks.	
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Szymkiewicza	do	słuchania	spowiedzi	i	nakazał	temu	księdzu,	aby	nie	słuchał	żadnego	związkowca	
spowiedzi.	Który	 tylko	przystąpił	do	konfesjonału,	usłyszał	najpierw	zapytanie:	 "Czy	należysz	do	
Związku?"	Odpowiedź	była	zawsze	twierdząca.	Na	to	ów	ks.	Szymkiewicz:	"Idź,	idź,	boś	ty	głupi."	I	to	
spotkało	każdego	związkowca.	To	też	niektórzy	wątpliwego	ducha	zaczęli	się	lękać	i	szeregi	Związku	
opuszczać,	ale	nas	kilku,	którzy	w	swoim	życiu	niczego	się	nie	lękaliśmy,	udaliśmy	się	do	biskupa	i	
opowiedzieliśmy	całą	sprawę.	Biskup	powiada:	"Piszcie	do	Apostolskiego	Delegata,	do	Washingtonu."
	 My,	wyszedłszy	od	biskupa,	zaraz	napisaliśmy	do	apostolskiego	delegata	do	Washingtonu.	
Za	jeden	tydzień	biskup	zwołuje	nas	do	hali	parafialnej.	Aby	się	zetrzeć	z	ks.	Ignasiakiem	oczy	w	
oczy,	nas	sześciu	członków	jako	komitet	stawiliśmy	się	do	hali	parafialnej,	ale	i	ks.	Ignasiak	powołał	
swoich	sług	jako	komitet	kościelny.	Biskup	zapytuje,	co	kto	ma	do	powiedzenia.	Pierwszy	z	komitetu	
obywatel	Jan	S.	Czarnecki	zabrał	głos	i	tłumaczył	doskonale	całą	sprawę,	a	biskup	bardzo	uroczyście	
słuchał.	Ale	ks.	Ignasiak,	widząc,	że	sprawa	się	toczy	za	jasno,	powiada,	żeby	nie	gadać	biskupowi	
do	ucha.	Na	to	ob.	J.	S.	C.	odpowiada,	że	biskup	nie	dosłyszy.	A	ksiądz	na	to	powiada,	żeby	mówić	
po	polsku.	Więc	pan	J.	S.	C.	zwraca	uwagę,	że	biskup	po	polsku	nie	rozumie.	Ks.	biskup	z	pewnością	
zrozumiał,	o	co	rzecz	chodzi,	i	nakazał	ks.	Ignasiakowi.	aby	był	spokojny.	Ob.	J.	S.	C.	dokończył	swojej	
mowy.	Po	nim	zabrał	głos	ob.	A.	Donikowski	i	opowiedział	całą	sprawę,	jak	dawno	Związek	Narodowy	
Polski	istnieje	i	jakie	są	jego	cele,	po	czym	dodaje,	że	teraz	kilku	bogatych	księży	chce	zniszczyć	ten	
Związek	Narodowy,	 i	 zapytuje	biskupa,	czy	wolno	używać	ambony	do	siania	kłamstwa.	My	 jako	
prawowierni	katolicy	idziemy	do	kościoła	usłyszeć	słowo	Boże,	ale	nie	kłamstwa	i	wyzwiska,	jakie	
ks.	Ignasiak	głosi.	Ks.	Ignasiak	głosi	na	ambonie,	że	do	Związku	Nar.	Pol.	należą	Żydzi	i	masoni,	ale	
powiedz	księże	w	oczy,	kto	jest	ten	Żyd	i	mason?	Daj	nam	choć	jednego	członka	imię	i	nazwisko,	który	
jest	Żydem	lub	masonem.	Ks.	Ignasiak	milczy	i	nie	odpowiada.	Biskup	wejrzał	na	ks.	Ignasiaka,	a	ten	
blady	jak	kreda,	nic	nie	odpowiada.	Znaczyło	to,	że	on	winien.	A	biskup,	wejrzawszy	na	obywatela	
Karola	Gapskiego,	powiada	te	słowa:'	"Karolu,	ja	i	ty	jesteśmy	dobrymi	przyjaciółmi.	Powiedz	i	ty,	co	
wiesz	:"Ob.	K.	Gapski	zabiera	głos	i	przemawia	w	te	słowa:	"Ojcze	biskupie!	Jak	jeszcze	nie	było	tu	
kościoła	polskiego,	to	my	wszyscy	Polacy	byliśmy	u	spowiedzi	i	komunii	Św.,	bo	biskup	sprowadzał	
księdza	polskiego,	a	my	ponosiliśmy	koszta,	i	wszyscy	byliśmy	u	spowiedzi	i	komunii	św.	A	teraz,	
jak	 już	mamy	tu	kościół,	musimy	szukać	spowiedzi	w	Dunkirku,	Cleveland	 i	w	Buffalo,	a	księdzu	
tutejszemu	byłoby	lepiej,	żeby	mu	ks.	biskup	kupił	salun."	Po	powiedzeniu	tych	słów	odwrócił	się.	
poszedł	wprost	do	drzwi	i	wyszedł.	Ob.	W.	Skibiński,	Fr.	Nowak,	Jan	Nowak,	i	Fr.	Bajer	zabierali	głos	
potem	i	potwierdzili,	że	tak	rzeczywiście	jest,	jak	ci	członkowie	opowiedzieli.	Biskup	się	zamyślił.	
Ks.	Ignasiak	chciał	się	bronić	tym,	że	ci	członkowie	nie	chcą	opłacać	podatków	kościelnych,	ale	ob.	
W.	Skibiński	i	Donikowski	i	obaj	Nowakowie	dobywają	kwity	od	wszelkich	podatków	kościelnych	i	
pokazują	biskupowi,	na	dowód,	że	wszelkie	podatki	nałożone	przez	ks.	Ignasiaka	są	opłacone.	Ks.	
Ignasiak	dopuścił	się	więc	kłamstwa	w	obecności	biskupa.	Biskup,	widząc	to	wszystko,	coś	myślał,	
ale	nic	nie	mówił,	wreszcie	zaczął	się	żegnać	do	odejścia.	Na	to	ob.	A.	Donikowski	zapytuje	biskupa,	
jakie	nam	pozostawi	decyzje.	Biskup	powiada:	"Piszcie	do	apostolskiego	delegata	do	Washingtonu.	
Ob.	Donikowski	odpowiada,	że	my	już	pisaliśmy.	Biskup	na	to:	"Ja	dostałem	wiadomość	od	delegata	
apostolskiego	i	na	to	was	tu	dziś	zwołałem,"	ale	mówi:	"piszcie	jeszcze	raz."	Ob.	Donikowski	powiada,	
że	kiedy	tak,	to	napiszemy	jeszcze	raz	do	Washingtonu,	a	choćby	nawet	do	samego	papieża	do	Rzymu.	
Ks.	biskup	się	z	nami	pożegnał	i	opuścił	halę.	Na	to	ks.	Ignasiak	przystępuje	do	ob.	A.	Donikowskiego	
i	powiada:	"Ha!	już	myślałeś,	że	mnie	zeżresz?	"Ale	ob.	A.	Donikowski	odpowiada	prawdę	w	oczy.	Ks.	
Ignasiak	na	to:	"Ty	tak	nastawałeś,	żeby	ci	dać	imię	i	nazwisko,	kto	Żyd	albo	mason.	Otóż	ten	apos-
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tata	Kołaszewski	w	Cleveland,	czy	nie	gorszy	od	Żyda	lub	masona?"	Ob.	A.	Donikowski	odpowiada:	
"Przecie	to	ksiądz!"	A	ks.	Ignasiak	na	to:	"Co	on	za	ksiądź?	On	będzie	w	piekle	księdzem,"	ale	na	to	
ob.	Jan	Czarnecki	powiada:"	O!	z	pewnością	tam	ich	będzie	pod	dostatkiem."	Po	czym	opuściliśmy	
halę	i	zaraz	napisaliśmy	ponownie	do	apostolskiego	delegata	do	Washingtonu.
	 Ale	czy	biskup	otrzymał	odpowiedź,	czy	nie,	tego	nie	wiemy,	bo	w	tym	czasie	biskup	został	
ru¬szony	 paraliżem,	 i	my	 przez	 to	musieliśmy	 czekać,	 aż	 przyszedł	 zastępca	 biskupa,	 wikariusz	
generalny	w	osobie	ks.	Sheridann.	Udaliśmy	się	do	niego	i	opowiadamy	całą	sprawę.	Ks.	Sheridan	
powiada:	"Ja	sam	nie	mogę	nic	zrobić,	bo	ja	tylko	zastępca	biskupa,	ale	wy	piszcie	do	apostolskiego	
delegata,	i	jak	ja	dostanę	upoważnięnie	to	ja	się	waszą	sprawą	zajmę	i	sprawę	rozstrzygnę."	Wobec	
tego	pisaliśmy	po	raz	trzeci,	 i	w	trzech	dniach	nadchodzi	odpowiedź	na	adres	ob.	Jana	Czarnec- 
kiego,	w	którym	delegat	apostolski	powiada,	że	się	tą	sprawą	zajmie	i	poleci	rozstrzygnąć	zastępcy	
biskupa	tę	sprawę.	My	doręczamy	ów	list	zastępcy	biskupa	ks.	Sheridanowi,	a	ów	powiada,	że	do	
zbadania	tej	sprawy	musi	mieć	tłumacza.	Na	to	sprowadził	księdza	Winklera,	który	umie	po	polsku	
mówić	 i	 czytać.	 Ten	 zażądał	 kilku	numerów	"Zgody,"	 konstytucję	Związku	 i	 Towarzystwa,	bo	ks.	
Ignasiak,	opierał	się	na	tym,	że	odmówił	tym	spowiedzi,	którzy	czytają	liche	pisma.	Ksiądz	Winkler	
czyta	jeden	numer	"Zgody"	w	obecności	nas	sześciu	i	zastępcy	biskupa,	i	znajduje	w	nim	te	słowa:	
"Bracia	związkowcy!	Szanujcie	swoich	kapłanów	dobrych,	ale	złych	napiętnujcie."	Ks.	Winkler	za-
pytuje	nas,	którzy	to	są	źli	kapłani.	My	odpowiadamy,	że	w	Mount	Carmel,	Pa.,	co	ks.	Jachimowicz	
zbroił,	o	tym	wy,	księża,	wiecie,	a	na	ostatku	poszedł	do	Buffalo	i	się	ożenił	i	teraz	jest	baptyskim	
księdzem.	Czy	to	dobry	kapłan?	Na	to	ks.	Winkler	powiada,	że	niedobry.	Zastępca	biskupa	ks.	She- 
ridan	odzywa	się	w	te	słowa:	"Tak,	tak,	Pan	Jezus	miał	dwunastu	apostołów,	ale	między	nimi	miał	
i	Judasza,	a	dziś	jest	bardzo	wielu	tych	Judaszów."	I	zarazem	mówi:	"Rozpatrzę	wasze	konstytucje	i	
te	gazety	i	za	trzy	dni	dam	wam	odpowiedź."	Na	trzeci	dzień	zastępca	biskupa	przysłał	posła,	który	
oznajmił	komitetowi,	że	ktokolwiek	nie	był	u	spowiedzi,	ma	pójść	na	drugi	tydzień	do	kościoła	św.	
Stanisława.	Ksiądz	Ignasiak	ściągnął	aż	dziewięciu	obcych	księży,	by	przy	tej	okazji	obwieścić	zaraz	
i	czterdziesto-godzinne	nabożeństwo.	I	wszyscy	poszli	do	spowiedzi,	a	żaden	ksiądz	nie	pytał,	czy	
który	należy	do	Związku	Narodowego	Pol.	Od	tego	czasu	ks.	Ignasiak	zaprzestał	wyzywać	Związek	i	
Tow.	Tadeusza	Kościuszki,	bo	tak	miał	nakazane	od	zastępcy	biskupa.	Tym	więc	razem	ks.	Ignasiak	nie	
potrafił	oszukać	całej	sprawy	tak,	jak	niegdyś	oszukał	śp.	ks.	biskupa.	Z	tym	oszukaniem	biskupa	była	
historia	taka:	Biskup	zaglądał	od	komitetu	konstytucji	Tow.	Tadeusza	Kościuszki	i	zaraz	doręczono	mu	
ją	w	języku	angielskim.	Gdy	przyszło	do	stwierdzenia	takowej,	ks.	biskup	oznajmia	komitetowi,	że	nie	
potrafi	naszej	konstytucji	czytać,	bo	jest	polska.	O	dziwo!	Każdy	był	zdumiony.	Ale	przecie	powiadamy,	
że	doręczono	angielską	konstytucję.	No	i	konstytucja	się	w	ręku	biskupa	zmieniła	z	angielskiej	na	
polską...	Ale	naszym	podejrzeniem	jest	do	dziś,	że	tę	sztukę	spłatano	pomiędzy	asystentem	biskupa	
a	ks.	Ignasiakiem.	Drugim	faktem	podobnym	jest,	że	gdy	jeden	członek	z	Tow.	Tadeusza	Kościuszki	
umarł	(członkiem	tym	był	śp.	W.	Wierczyński,	dobry	Związkowiec),	ks.	Ignasiak	znowu	okazał	swoją	
sztukę,	bo	namówił	pogrzebowego,	aby	nie	wiózł	umarłego	ulicą,	tylko	boczną	aleją,	no	i	tego	też	
dokonano,	co	zhańbiło	całe	Towarzystwo	doskonale.
	 Gdy	już	zastępca	biskupa	ks.	Sheridan	położył	koniec	tym	wyzwiskom,	którymi	ks.	Ignasiak	
nas	prześladował,	zmuszony	nie	używać	ambony	do	żadnych	prześladowań	prywatnie,	jednak	ks.	
Ignasiak	jak	tylko	mógł	tak	dokuczał	członkom	Tow.	Tadeusza	Kościuszki,	Związkowcom.	To	wyganiał	
dzieci	ze	szkoły,	to	do	Komunii	nie	przyjmował,	i	na	wszelki	sposób	starał	się	tym	ludziom	dokuczyć.	
Dlatego	też	zaczęliśmy	obmyślać,	jakim	by	sposobem	wydostać	się	spod	opieki	księdza	Ignasiaka.	
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Oto	ob.	W	Skibiński	przyszedł	do	domu	ob.	A.	Donikowskiego,	który	wówczas	był	sekretarzem	
nowo	założonej	Grupy	57-tej	ZNP	dnia	31-go	Sierp.	1902	r.	i	gdy	naradzaliśmy	się	wspólnie,	tak	
też	nam	Pan	Bóg	dopomógł.
	 Teraz	opiszemy,	 jak	powstała	druga	parafia	w	Erie,	Pa.,	 i	w	jaki	sposób	Związkowcy	zwy-
ciężyli.	Pomimo	że	ks.	Ignasiak	tak	energicznie	zwalczał	Związek,	jednak	Związku	rozbić	nie	zdołał,	
a	natomiast	rozbił	Zjednoczenie	Rzymsko-Katolickie	w	swojej	parafii	i	ze	Zjednoczenia	powstały	
Foresterzy.	Dziś	ks.	Ignasiak	w	tym	celu	wydał	pismo	tygodniowe	pod	nazwą	"Orędownik,"	aby	
swoje	dwanaście	akrów	ziemi	mógł	sprzedać	na	loty,	o	czym	poniżej	wspomnimy.	Niech	każdy	
człowiek	się	zastanowi,	a	przyjdzie	do	przekonania,	że	tak	rzeczywiście	jest:	nadzieja	w	Forest-
erach.	Związkowcy	to	odrzucili,	a	czasem	może	to	spotkać	Tow.	Foresterów,	którzy	się	zrodzili	ze	
Zjednoczenia	Rzymsko-Katolickiego.	Co	będzie,	to	czas	pokaże,	ale	my	ostrzegamy	zawczasu,	aby	
się	żaden	nie	dał	złapać	na	plewy.	Niech	każdy	śledzi	uważnie	dalsze	wypadki.
	 Tow.	Tadeusza	Kościuszki	pod	opieką	Matki	Boskiej	Częstochowskiej,	Grupa	224-ta	Zw.	Nar.	
Pol.,	które	wówczas	istniało	już	przeszło	dziesięć	lat,	przez	ten	cały	czas	było	solą	w	oku	księdzu	
Ignasiakowi.	Żadnego	kazania	nie	przepuszczał,	ażeby	tylko	dokuczyć	Związkowcom;	prześladował	
ich	w	jak	najokropniejszy	sposób.	Ale	już	byliśmy	tak	przyzwyczajeni	do	tego,	że	nie	chcieliśmy	wcale	
polemizować	z	ks.	Ignasiakiem	i	nic	światu	nie	ogłaszaliśmy,	myśląc,	że	się	to	jemu	raz	sprzykrzy.	
Ale	on,	widząc	że	my	się	nie	bronimy,	posunął	się	tak	daleko,	że	aż	nam	cierpliwość	się	przebrała,	
to	też	zaczęliśmy	myśleć,	jakby	się	wybić	z	pod	tej	opieki	ks.	Ignasiaka.
	 Druga	grupa	570	Z.	N.	P.	wówczas	jeszcze	młoda,	bo	ledwie	rok	jak	istniała,	porozumiała	
się	z	pierwszą	grupą,	dowiedziawszy	się,	że	ks.	Ignasiak	zakupił	dwanaście	akrów	gruntu	(het	za	
miastem	w	takim	miejscu,	gdzie	wszystką	zdechliznę	z	całego	miasta	wywożą),	ażeby	rozprzedać	
ten	grunt	na	loty	 i	pobudować	kościół	św.	Jadwigi,	do	którego	chciał	wszystkich	Związkowców	
wyprowadzić.	Tak	jak	to	car	rosyjski.	Kto	jest	przeciwko	mnie,	to	stupaj	w	Sibir,	tak	nam	chciał	
zrobić	ks.	Ignasiak.
	 "Związkowcy,	dla	was	tu	posiedzeń	nie	ma,	na	Jadwigowo	z	wami!"	A	tam	taki	zapach,	bo	
najbliższy	sąsiad	jest	czyściciel	miasta!	Ale	ta	sztuka	mu	się	nie	udała,	bo	starych	wróbli	trudno	
złapać	na	plewy.
	 Dnia	12-go	września	1902-go	r.	Tow.	Tadeusza	Kościuszki,	grupa	224-ta,	miała	swoje	regularne	
posiedzenie.	Na	tym	posiedzeniu	zrobiono	wniosek	budowy	nowego	kościoła.	Całe	towarzystwo	
poparło	tę	sprawę	i	postanowiono	zwołać	specjalny	mityng	za	dwa	tygodnie.	Odbył	się	ów	mityng	
dnia	5	go	października	1902	r.	Stawili	się	wszyscy	członkowie	Towarzystwa	grupy	Związkowej	214	
i	570-ej.	Ob.	Fr.	Nowak	jako	prezes	Towarzystwa,	otworzył	posiedzenie	i	opowiedział	ogółowi,	w	
jakim	celu	jest	zwołane	to	posiedzenie.	Wszyscy	poparli	tę	sprawę.	Przemawiali	w	tej	sprawie:	
ob.	W.	 Skibiński,	 Jan	Czarnecki,	 Jan	Nowak,	 i	 J.	 Kubeja.	Na	ostatku	ob.	A.	Donikowski	 zabiera	
głos	i	powiada,	że	teraz	się	nam	nadarza	dobra	sposobność,	jeżeli	potrafimy	z	niej	skorzystać,	to	
będziemy	mieli	kościół,	a	jak	nie,	to	sposobność	spełznie	na	niczym.	Każdy	zrozumiał	o	co	chodzi,	
to	też	postanowiono,	aby	każdy	członek	opodatkował	się	dobrowolnie,	co	kto	może	ofiarować.	Po	
czymń	każdy	z	osobna	przystępował	do	stołu,	podając	imię	i	nazwisko,	oraz	jaką	sumę	chce	ofiar-
ować.	Ci,	którzy	na	liście	figurowali,	sami	dobrowolnie	się	opodatkowali	co	kto	mógł.	Ogólna	suma	
wynosiła	około	tysiąca	dwustu	dolarów.	Na	pierwszy	początek	było	dosyć.	Toteż	obrano	komitet	
z	sześciu	członków,	w	którego	skład	weszli	następujący	obywatele:	W,	Skibiński,	A.	Donikowski,	J.	
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S.	Czarnecki,	Fr.	Nowak,	I.	Nowak	i	I.	Kubeja.	Temu	komitetowi	powierzono	całą	sprawę:	kazano	mu	
obrać	grunt	pod	Kościół		i	pracować	gorliwie	nad	dostaniem	pozwolenia	od	ks.	biskupa,	który	już	był	
objął	naszą	diecezję	(wiel.	ks.	Fitzmourin).	Komitet	wziął	się	energicznie	do	pracy,	wyszukał	grunt,	
zwołał	specjalny	mityng,	d.	12-go	października	1902	roku	i	przedstawił	ogółowi	obrany	grunt	pod	
kościół.	Wzięto	sprawę	pod	debaty:	gdzie	większość	przystanie,	tam	grunt	kupimy.	Wszyscy	przeszli	
na	tę	stronę,	gdzie	obecnie	stoi	kościół	Św.	Trójcy.	Sprawa	skończona.	Ogół	proponuje,	aby	komitet	
udał	się	do	biskupa	o	pozwolenie	i	nie	zwłóczył	długo.	Komitet	udaje	się	do	biskupa	po	raz	pierw- 
szy	i	prosi	o	pozwolenie.	Ksiądz	biskup	był	bardzo	zadowolony	i	powiada,	że	sam	zbada	miejsce,	
czy	będzie	odpowiednie	pod	kościół.	"A	wy,	Komitet,	macie	się	tu	u	mnie	stawić	w	Poniedziałek	na	
wieczór.	Dam	wam	odpowiedź."	Komitet	stawia	się	u	biskupa	na	oznaczony	wieczór,	ale	zarazem	
spostrzega,	iż	biskup	widział	się	z	księdzem	Ignasiakiem,	który	powiedział	biskupowi,	że	tylko	paru	
jest	za	drugim	kościołem,	a	to	są	najgorszego	gatunku	ludzie,	co	chcą	ten	kościół	budować.	Biskup	
odzywa	się	do	nas	w	te	słowa:	"Zbadałem	wasz	grunt	i	bardzo	mi	się	podoba,	jest	odpowiedni	na	
kościół;	tylko	czy	was	jest	dosyć,	żebyście	ten	kościół	pobudowali	?	Żądam	od	was	listy	członków."	
Komitet	wręcza	biskupowi	listę	członków;	biskup	powiada:	"Dobrze.	Stawcie	się	do	mnie	we	Czwartek	
wieczór,	a	dam	wam	odpowiedź."	Komitet	stawia	się	po	raz	trzeci	u	biskupa	na	oznaczony	czas,	ale	
razem	z	biskupem	zjawia	się	i	ks.	Ignasiak,	trzymając	tą	samą	listę,	która	była	wręczona	ks.	bisk-
upowi.	Ksiądz	Ignasiak	czyta	listę	członków	biskupowi	i	w	najokropniejszy	sposób	hańbi	każdego	
z	osobna	wszystkich	tych,	którzy	figurowali	na	liście,	dopuszczając	się	przy	tym	kłamstw,	aby	tylko	
dopiąć	swego	szatańskiego	celu.	Na	ostatku	powiada:	"Ci	ludzie	należą	do	Związku	Nar.	Polskiego,	
do	którego	należą	Żydzi	 i	masoni."	Na	te	słowa,	ob.	A.	Donikowski	zaprotestował	przeciw	takiej	
mowie	ks.	Ignasiaka,	a	na	to	zaraz	cały	komitet	powstaje	i	mówi,	że	tylko	kłamstwo	i	oszczerstwo	
słyszą	ze	strony	księdza,	który	tak	hańbi	swój	naród.	I	przyszło	do	bardzo	ostrego	starcia	pomiędzy	
księdzem	a	komitetem.	Tego	jednak	tu	nie	przystoi	powtarzać.	Wszystkie	sprawki	wytknęliśmy	w	oczy	
księdzu	w	obecności	biskupa.	Widząc,	że	ze	związkowcami	to	nie	żarty,	ks.	Ignasiak	prosi	biskupa,	
aby	mu	pozwolił	odejść.	Biskup	daje	znak,	że	może	odejść.	Odchodząc,	na	ostatku	nazwał	jednego	
członka	z	komitetu,	ob.	A.	D.,	który	mu	najbardziej	dokuczył,	ruskim	oficerem,	po	czym	wyniósł	się	
od	biskupa	ze	spuszczoną	głową.	Biskup	proponuje	komitetowi	zdać	całą	sprawę	na	niego	do	roz-
patrzenia.	Komitet	godzi	się	na	to	i	żegna	się	z	biskupem.	Komitet	zatem	zwołuje	zebranie	na	dzień	
26-go	października	1902	roku.	Na	tym	zebraniu	po	omówieniu	wszystkich	spraw,	komitet	przybiera	
siódmego	członka	Izydora	Masebek.	Cały	komitet	prosi	ogółu,	ażeby	wiernie	i	wytrwale	stał	przy	
dobrej	sprawie,	jest	nadzieja,	że	Bóg	nam	dopomoże.
	 Ksiądz	Ignasiak,	kupiwszy	dwanaście	akrów	gruntu	już	poprzednio,	przyspiesza	teraz	robie- 
nie	 planów	 za	 loty,	 naznacza	 ulice,	 nadaje	 im	 nazwy	 patriotyczne	 jak	 na	 przykład:	 Kościuszki,	
Puławskiego,	Sobieskiego,	rozdaje	całe	plany	przed	Kościołem.	W	niedzielę	wchodzi	na	ambonę	
i	zapowiada,	że	za	pozwoleniem	ks.	biskupa	będzie	budował	kościół	Św.	Jadwigi,—a	zarazem	sy- 
pie	gromy	z	ambony	na	tych,	którzy	zamierzają	budować	kościół	Św.	Trójcy—i	to	w	takim	ładnym	
miejscu!	Słowem	próbuje	wszystkimi	siłami	naród	odstraszyć,	a	sam	myśli:	"O	rety!	Co	ja	zrobię	z	
moimi	dwunastoma	akrami?"	I	powiada:	"Choćby	mnie	życia	kosztowało,	to	nie	pozwolę,	ażeby	
związkowej	mieli	budować	kościół.	Jeszcze	do	tego	w	takim	miejscu	ładnym!	A	czy	to	dwanaście	
tysięcy	dolarów	na	próżno	wyrzucono,	które	ta	fara	kosztuje	?"	A	do	tego	piorunującym	głosem	
dodaje:	"Ci	co	chcą	budować	ten	kościół,	to	jak	te	małe,	'fajerkrakers'	pękają,	nic	nie	szkodząc,	ale	
jak	ja,	to	jakby	z	armaty	wypalił,	to	aż	mury	pękną	.	.	."
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	 Komitet,	widząc	te	wszystkie	intrygi,	zwołuje	zebranie	na	dzień	16-ty	listopada	i	prosi	ogół,	
aby	nikt	nie	zwątpił,	bo	kościół	stanie	wbrew	woli	księdza	Ignasiaka.	Komitet	wnosi,	aby	ten	grunt	
kupić,	gdzie	obecnie	stoi	kościół	Św.	Trójcy.	Cały	ogół	przystaje	na	to.
	 Zaraz	komitet	zakupił	sześć	lotów	po	40	stóp	każda,	a	zatem	plac	240	stóp	szeroki	i	165	stóp	
długi	za	sumę	4,320	dolarów.	Zarazem	komitet	udaje	się	do	biskupa	i	oświadcza,	że	grunt	pod	kościół	
już	kupiony.	Biskup	odpowiada:	"Przecie	ja	wam	jeszcze	nie	dałem	pozwolenia,	a	wy	dlaczego	już	
grunt	kupiliście'"	Komitet	odpowiada,	że	taka	wola	ludu:	kościół	musi	być	budowany.	Biskup	zwraca	
się	do	komitetu	i	łaskawie	przemawia,	żeby	byli	cierpliwi,	iż	on	tę	sprawę	rozpatrzy,	i	daje	do	zrozu-
mienia,	że	bez	pieniędzy	kościoła	nie	wybudujemy.	Komitet	godzi	się	na	to	i	odchodzi.
	 Ks.	Ignasiak,	dowiedziawszy	się,	że	grunt	kupiliśmy,	udaje	się	do	biskupa	z	protestem	z	całym	
swoim	komitetem	kościelnym,	złożonym	z	sześciu	członków,	prosząc	biskupa,	aby	nie	dał	nam	poz- 
wolenia	i	opierając	się	na	tym,	że	na	jego	kościele	jeszcze	ciąży	45,000	dolarów	długu.	Ks.	biskup	
sam	przybywa	w	niedziele	d.	14-go	grudnia	1902	r.	do	kościoła	Św.	Stanisława,	i	wchodzi	na	ambonę,	
a	ks.	Ignasiak	tryumfuje	w	nadziei,	że	biskup	zakaże	związkowcom	budować	kościół.	Ale	wielebny	
biskup	przemawia	w	te	słowa:	"Bardzo	jestem	zadowolony,	że	komitet	był	u	mnie	o	pozwolenie	
budowy	kościoła.	Ja	z	mej	strony	jeszcze	pozwolenia	nie	dałem	dotąd,	ale	nie	mówię,	że	dam,	tylko	
widzę,	że	ten	tu	kościół	jest	dość	duży,	ażeby	budowy	nowego	jeszcze	nie	rozpoczynać."	Przeżegnał	
i	zeszedł	z	ambony.	Na	to	komitet	budowy	kościoła	zeszedł	się	i	naradził	wspólnie	co	czynić.	Uradzili,	
aby	kolektować	pieniądze.	Jak	pieniądze	będą,	to	i	kościół	będzie,	to	też	zaczęli	kolektować.
	 Ks.	Ignasiak,	dowiedziawszy,	że	kolektujemy,	przedstawia	to	biskupowi,	a	biskup	podaje	do	
gazet	d.	25-go	stycznia	1903	r.,	że	nie	dał	pozwolenia	na	budowę	nowego	kościoła,	więc	żeby	na	
ten	cel	ludzie	pieniędzy	nie	dawali.	Ale	my,	komitet,	z	naszej	strony	podaliśmy	także	do	gazet,	że	
drugi	kościół	stanąć	musi,	bo	grunt	już	kupiony,	i	zarazem	nadarza	się	sposobność	kupienia	starego	
kościoła	z	parafii	niemieckiej	katolickiej	św.	Jana	(bo	powyższa	parafia	co	dopiero	dokończyła	kościół	
murowany).	Wobec	tego	ks.	Ignasiak,	dobywszy	owej	listy	członków,	którzy	figurowali	do	budowy	
nowego	kościoła,	bierze	sobie	powóz	i	jeździ	do	każdego	z	osobna	po	domach,	strasząc	ludzi,	że	my	
nigdy	kościoła	nie	pobudujemy,	chyba	niezależny,	a	on	odmówi	wszystkim	usług	kościelnych,	którzy	
mu	nie	przyrzekną,	że	odstąpią	od	budowy	tego	kościoła.	A	zarazem	co	niedziela	z	ambony	wymyśla	
i	rozmaite	łatki	tym	ludziom	przypina,	a	sam	udaje	się	do	biskupa	i	powiada,	że	tylko	jest	kilku,	co	
chcą	ten	kościół	budować.
	 Widząc,	że	ludzie	zaczynają	wątpić,	czy	z	tego	co	będzie,	komitet	postanowił	podtrzymać	du-
cha	w	wątpiących	i	wysyła	dwóch	członków	ze	swego	łona	(Wincentego	Trockiego	i	Jana	Nowaka),	
aby	zbierali	podpisy	członków,	chcąc	się	przekonać,	ilu	ks.	Ignasiak	odmówił.	I	zebrali	65	podpisów.	
Podpisy	te	wręczyli	biskupowi	na	nowo,	a	zarazem	komitet	udał	się	do	kontraktora	i	wydał	kontrakt	
wywożenia	ziemi	z	miejsca,	gdzie	miał	stanąć	kościół.	Gdy	kontraktor	zaczął	robotę,	w	ludzi	znów	
otucha	wstąpiła,	i	zaczęto	pomiędzy	sobą	szeptać,	że	z	pewnością	kościół	będzie.	Ale	ks.	Ignasiak	
te	same	prawi	kazania	co	dawniej	i	powiada:	"Niech	tam	budują!	Kto	go	będzie	święcił	?"
	 Komitet	udaje	się	do	biskupa	i	oświadcza,	że	robotę	przy	kościele	zaczęto,	ale	biskup	na	to:	"Nie	
dałem	wam	pozwolenia!	A	jak	beze	mnie	będziecie	budować,	to	nigdy	kościół	katolicki	nie	będzie."	
Komitet	odpowiada:	"My	byśmy	tu	nie	przychodzili,	jeżelibyśmy	chcieli	bez	biskupa	budować,	my	
chcemy	z	biskupem	budować."	A	biskup	na	to:	"Jeżeli	tak,	to	zaprzestańcie	roboty	do	wiosny,	aż	
ciepłe	powietrze	nastąpi."	Więc	też	zaraz	zakazano	roboty	kontraktorowi	i	czekano	trzy	miesiące.	
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Nadeszła	spowiedź	Wielkanocna.	Ks.	Ignasiak	wchodzi	na	ambonę	i	powiada,	że	żadnemu,	który	
figurował	na	liście	budowy	kościoła,	kartki	nie	da	do	spowiedzi.	Komitet	zatem	udaje	się	do	bis- 
kupa	i	prosi	o	księdza	do	spowiedzi,	oświadczając,	że	koszty	wszystkie	będziemy	ponosić.	Biskup	
nakazuje,	aby	każdy	szedł	do	spowiedzi	bez	kartki.	Zarazem	komitet	przypomina	biskupowi,	że	już	
ciepłe	powietrze	nastało,	czas	więc,	aby	się	zabrać	do	budowy	kościoła.	Ale	biskup	powiada,	że	lepiej	
tego	wszystkiego	zaniechać,	bo	ks.	Ignasiak	powiedział	mu,	że	nas	tylko	paru,	co	chcemy	budować	
kościół.	Przeżegnał	i	odszedł.
	 Teraz	komitet	znajduje	się	w	kłopocie,	ale	jeszcze	ducha	nie	traci	i	udaje	się	do	adwokata	o	
poradę.	Adwokat	katolik	powiada,	że	przejdzie	z	tą	sprawą.	Komitet	oddaje	sprawę	adwokatowi.
	 Adwokat	wziął	się	do	pracy.	Kazał	zwołać	mityng.	Dowiedział	się,	co	ks.	Ignasiak	z	ludźmi	doka-
zuje	i	jak	parafian	swoich	traktuje.	Przekonawszy	się	o	całej	sprawie,	udał	się	do	biskupa,	ale	bez	
skutku,	bo	biskup	był	poinformowany	przez	ks.	Ignasiaka,	że	tylko	paru	jest	takich,	co	chcą	kościół	
budować,	że	narobią	długu	i	potem	się	rozpadną.	Bskup	uwierzył	ks.	Ignasiakowi,	ale	adwokat,	znając	
wszystkich	księży	tu	w	Erie,	udał	się	do	nich	i	opowiedział	całą	sprawę.	Wszyscy	księża	przyrzekli,	że	
poprą	tę	sprawę,	i	tak	też	się	stało.
	 Księża	przekonali	się,	że	sprawa	przedstawiona	przez	adwokata	zgodnie	z	prawdą,	i	przyczynili	
się	u	biskupa	za	nami.	Adwokat	udał	się	do	biskupa	po	raz	drugi	i	żądał	pozwolenia.	Biskup	powia-
da;	"Jeżeli	dostanę	czysty	'deed,'	to	dam	pozwolenie."	Adwokat	chwyta	za	rękę	biskupa	i	powiada:	
"Zgoda!	ojcze	biskupie."	Zarazem	zwołuje	komitet	i	oświadcza,	co	powiedział	biskup.	Komitet	udaje	
się	do	ks.	prałata	Deckera,	parafii	św.	Jana,	i	kupuje	kościół	stary	drewniany	dnia	22-go	Czerwca	
1903	r.	za	sumę	$500.	Kościół	ten	jest	96	stóp	długi,	50	stóp	w	Krzyżu	od	połowy	30	stóp	posiada	
dwa	boczne	ołtarze,	też	50	ławek	na	siedem	osób	każda	i	dzwon	z	prześlicznym	głosem.	To	wszystko	
za	powyższą	sumę.	A	za	to,	żeby	Bóg	dał	jak	najdłuższe	życie	ks.	pr.	Deckerow;	za	jego	szlachetne	
serce,	a	jak	Bóg	go	powoła	do	siebie,	to	niech	każdy,	co	należy	i	będzie	należeć	do	tego	tutaj	kościoła,	
niech	się	choć	pomodli	za	jego	duszę,	bo	my	nie	jesteśmy	w	stanie	jemu	tego	odwdzięczyć,	co	on	
nam	dobrego	uczynił,—chociaż	nie	Polak,	ale	prawdziwy	sługa	Boży,	i	życzymy	mu	jak	najdłuższego	
życia,	bo	niczym	innym	mu	nie	odwdzięczymy.
	 Komitet	już	kupił	kościół,	godzi	murarza	za	$950,	daje	fundament	za	$385,	nowe	przyciesie	
za	$75.	Za	farbowanie	zewnątrz	i	wewnątrz	płaci	$377,	za	plaster	i	kominy,	za	wywiezienie	ziemi	i	
splantowanie	wokoło	kościoła	$160.50,	za	organy	$185,	za	zaprowadzenie	gazu	i	wody	$59.66.	Na	
wielki	ołtarz	i	lichtarze,	oraz	na	zasłanie	ołtarza	$235.75,	na	różne	drobne	wyda¬tki	$25.	Nowy	dach	
na	kościół	$320—ogólna	suma	rozchodów	wynosiła	więc	$3,062.91.
	 Fundatorzy	złożyli	$1	150,	z	kolekty	od	prywatnych	osób	i	z	różnych	zabaw	$1.180,61;	ogól-
na	suma	wpływów	$2.330.61	została	zużyta,	pozostało	długu	$732.30.	Ale	ponieważ	komitet	się	
zobowiązał	dać	czysty	"deed,"	biskupowi,	więc	zaciągnął,	czyli	przejął	na	swoją	odpowiedzialność	
$1,620,	bo	tylko	oddano	biskupowi	"deed"	na	90	stóp,	które	zajmuje	kościół	i	plebania,	a	150	stóp	
gruntu	pozostało,	 i	na	tym	jest	długu	$400.20.	Dołożyć	do	tego	powyższe	$732.30.	 i	co	komitet	
zaciągnął	i	przejął	na	siebie:	$160.20,	razem	uczyniło	długu	$5.372.30	Kościół	i	grunt	kosztowały	
razem	$7702.91.	wypłacono	gotówką	$2.330.61.	pozostawało	długu	$5.372.30.
	 Do	przyjścia	ks.	Matysiaka	dnia	6-go	Grud.	1903	r.	ks.	biskup	poświęcił	kościół	Św.	Trójcy	w	
asyście	księży.	Kazanie	wygłosił	 i	nie	szczędził	słów	pochwały.	Jak	Polacy	wezmą	się	do	dzieła	—	
mówił--to	nie	na	żarty.	W	takim	krótkim	czasie	mają	taki	piękny	kościół,	że	nikt	by	nie	powiedział,	
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iż	ten	kościół	był	kiedyś	murowany,	tak	wygląda	wspaniale	wewnątrz	jak	zewnątrz.	I	zarazem	przed-
stawił	jako	proboszcza	parafii	wielb.	ks.	Matysiaka,	a	księdza	Ignasiaka	biskup	zmusił	za	te	wszystkie	
prześladowania	odprawić	pierwszą	Mszę	Świętą.	Ksiądz	Ignasiak	mienił	się	na	rozmaite	kolory,	ale	
nie	wiemy,	czy	to	ze	wstydu,	czy	też	ze	złości,	że	tak	łacnie	kościół	wykończony.
	 Wielebny	proboszcz	ksiądz	Matysiak	powołał	zaraz	do	siebie	komitet	i	kazał	obrać	z	pośród	
siebie	trzech	członków,	którzy	będą	zatwierdzoni	przez	biskupa	jako	trustysi.	Obraliśmy	spośród	siebie	
powyższych	obywateli:	W.	Skibiński,	A.	Donikowski	i	F.	Nowak.	Ale	komitet,	który	był	poprzednio,	
miał	pozostać	na	cały	rok,	aby	wszystkie	sprawy	doprowadzić	do	porządku.
	 Ksiądz	proboszcz	Matysiak,	będąc	bardzo	gorliwym	kapłanem,	zjednał	sobie	szacunek	u	para-
fian.	W	bardzo	krótkim	czasie	parafianie	tak	go	polubili	jak	dzieci	swojego	ojca,	ale	nie	mieliśmy	
plebanii	ani	szkoły	jeszcze,	zatem	wynajęto	pomieszkanie	dla	proboszcza	o	dwa	bloki	od	kościoła.	
Proboszcz	zwołał	komitet	 i	oświadczył,	że	potrzebna	plebania,	ale	 jeszcze	potrzebniejsza	szkoła.	
Komitet	przyznaje	proboszczowi,	że	te	rzeczy	są	niezbędnie	potrzebne.	Proboszcz	zaproponował,	
aby	postawić	dom	doskonały,	aby	była	u	dołu	szkoła,	a	u	góry	plebania.	Komitet	zgadza	się	na	to	
i	wezwał	budowniczego,	a	ks.	proboszcz	wydał	plan	za	sumę	S4.500,	ale	komitet	rozważywszy,	że	
przy	parafii,	jest	i	hala	do	zebrań	potrzebna,	kazał	budowniczemu	zrobić	sklep,	wystarczający	na	
halę,	czyli	że	na	pierwszym	piętrze	ma	być	szkoła	o	dwóch	wygodnych	klasach,	plebania	na	drugim	
piętrze,	a	hala	na	dole.	Budynek	ma	być	wspaniały,	za	S6.000.	Ksiądz	proboszcz	sam	doglądał,	aby	
było	zrobione	jak	najlepiej	i	najdogodniej,	to	też	już	dnia	10-go	września	1904	r.	ks.	Matysiak	wprow-
adził	się	do	nowej	plebanii	o	10-ciu	pokojach,	które	też	były	umeblowane,	dywanami	wyłożone	i	
całkiem	wspaniale	wykończone.
	 Po	objęciu	nowego	mieszkania	przez	ks.	proboszcza	wszystko	sypało	się	jak	z	rogu	obfitości,	
to	 też	ks.	proboszcz	zapowiedział	misję	świętą	 i	 zaprosił	misjonarzy	na	dzień	3-go	października.	
Zaczęła	się	misja,	jako	że	i	ks.	biskup	przybył	i	przy	tej	okazji	poświęcił	szkołę	i	cieszył	się	z	postępu	
Polaków.	Misja	trwała	jeden	tydzień.	Misjonarze	prawili	kazania	wzruszające,	to	też	kościół	bywał	
przepełniony	codziennie,	a	ofiary	płynęły	obficie.
	 Ks.	proboszcz	Matysiak,	bardzo	lubiany	i	szanowany	przez	wszystkich,	cieszył	się	niezmiernie	
i	był	wesoły	jak	anioł.	Po	zakończeniu	misji	zaczęło	się	czterdziestogodzinne	nabożeństwo	dnia	10-
go	października,	w	niedzielę	i	poniedziałek	wieczór.	Ksiądz	misjonarz	powiedział	kazanie	i	zarazem	
było	błogosławieństwo.	Lud	pokrzepiony	na	duchu	rozszedł	się,	a	księża	poszli	do	plebanii.	W	tym	
to	czasie	przybył	ks.	S.	Niedbalski,	najlepszy	przyjaciel	świętej	pamięci	księdza	Matysiaka,	i	nie	mogli	
się	obaj	nacieszyć,	oglądając	całą	plebanię.	Ksiądz	proboszcz	Matysiak	na	ostatku	prosił	ks.	Nied-
balskiego	o	chwilę	czasu,	bo	był	bardzo	strudzony,	aby	się	wykąpać,	i	poszedł	do	kąpieli.	Ale	długo	
nie	wracał...	Już	godzina	ubiegła,	aż	tu	usłyszano	jęk	księdza.	Dwóch	misjonarzy	i	księża:	Robacze-
wski,	Pelarski	i	Niedbalski,	ci	byli	obecni...	Ksiądz	proboszcz	Matysiak	widocznie	się	wykąpał,	bo	już	
miał	odzienie	na	sobie.	Gdy	otworzono	kąpielnię	ujrzano	go	na	wpół	już	nieprzytomnego.	Pomimo	
lekarskich	wysiłków	już	nie	zdołano	przyprowadzić	go	do	życia.	O	godzinie	1-ej	w	nocy	rozstał	się	z	
tym	światem	d.	11-go	października	1904	roku.
	 Gdy	ks.	Matysiak	życie	zakończył,	poproszono	ks.	Ignasiaka,	aby	zadzwonił	nieboszczykowi.	
On	naturalnie	to	uczynił,	ale	po	pogrzebie	wystawił	ks.	S.	Niedbalskiemu	rachunek	za	dzwonienie	
§5	i	za	grób	$5.	Teraz	przeniesiono	już	zwłoki	ks.	Matysiaka	na	cmentarz	św.	Trójcy	i	grób	jego	jest	
do	dyspozycji	ks.	Ignasiaka,	na	nowo,	ale	pięć	dolarów	za	grób	ten	zapłacone	już	się	nie	wrócą.
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	 Tej	samej	nocy	nieproszony	ks.	Pelarski	wziął	się	do	gospodarki.	Porozsypywał	wszystkie	pi-
eniądze,	które	wpłynęły	podczas	misji	i	czterdziestogodzinnego	nabożeństwa,	i	zarazem	zaraportował	
o	tern	nieszczęsnym	zajściu	księdzu	Ignasiakowi.	Ksiądz	Ignasiak	dał	wskazówki,	jak	ks.	Pelarski	ma	
postąpić,	a	sam	tryumfował,	że	teraz	mu	się	uda	odebrać	ten	kościół	Związkowcom	i	 ich	znowu	
prześladować	tak	jak	to	czynił	poprzednio.	Ks.	Pelarski	zawiózł	zebrane	pieniądze	do	biskupa	i	uzyskał	
pozwolenie	na	zajęcie	się	pogrzebem,	bo	zamyślał	pozostać	w	tej	parafii	proboszczem.	Za	pomocą	
ks.	Ignasiaka	komitet	parafialny	udał	się	na	plebanię,	ażeby	wszystko	uporządkować.
	 Na	prośbę	księdza	misjonarza,	żeby	wszystko	było	w	jak	najlepszym	porządku,	komitet	odstąpił	
od	zamiaru,	bo	nie	chciał	żadnych	nieporozumień	lub	awantur.	Tylko	jeden	członek,	prezes	Tow.	Ta-
deusza	Kościuszki,	W.	Skibiński,	i	trustys	parafialny,	porozumiał	się	z	członkami	tego	Towarzystwa	i	
Towarzystwa	Najsłodszego	Serca	Jezusa,	wówczas	liczącego	około	80	członków,	i	te	dwa	towarzystwa	
postanowiły,	jak	świętej	pamięci	księdza	proboszcza	wniosą	do	kościoła.	Dwunastu	członków	będzie	
pilnować	zwłok	w	kościele,	sześciu	z	jednego	i	sześć	z	drugiego	towarzystwa,	tak	długo,	póki	ciało	
będzie	w	kościele.	Gdy	ciało	wniesiono	do	kościoła,	to	ks.	Pelarski	powiedział,	że	kto	chce	zobaczyć,	
to	niech	zobaczy	przed	dziesiątą	wieczór,	bo	po	dziesiątej	kościół	zamknie.	Ob.	W.	Skibiński,	usłysza-
wszy	to	w	kościele,	udał	się	do	plebanii	i	oświadczył,	że	dwunastu	członków	będzie	pilnować	zwłok	
dzień	i	noc.	Na	to	ks.	Pelarski:	"Ja	nie	pozwolę."	Ale	ob.	W.	Skibiński:	"My	tak	postanowiliśmy	i	tak	
musi	być."	Ks.	Pelarski	bierze	ob.	W.	Skibińskiego	i	wyrzuca	za	drzwi.	Powyższy	obywatel	nie	chciał	
się	bić	z	księdzem	Pelarskim,	zważając	na	obecność	prałata	Deckera,	który	na	ten	czas	przyszedł	i	
wszystkiemu	się	przyglądał.	Wybitniejsi	parafianie,	widząc	to	wszystko	co	się	dzieje,	że	z	tego	wyn-
iknie	skandal,	postanowili	udać	się	do	ks.	prałata	Deckera.	Opowiedzieli	wszystko,	a	resztę	on	sam	
widział.	To	też	zaraz	w	tej	chwili	zawiadomił	biskupa.	Za	godzinę	biskup	już	był	w	plebanii	i	zrobił	
porządek.	Kościół	był	otwarty	przez	dwa	dni	i	dwie	noce,	a	Towarzystwa	pilnowały	zwłok,	jak	było	
postanowiono	aż	do	d.	14-go	Października.	Tego	samego	dnia	odbył	się	pogrzeb	w	obecności	bisku- 
pa	i	32-ch	księży.	Biskup	powiedział	przemowę.	Kościół	był	napełniony	ludźmi,	a	nikt,	czy	to	mały	
czy	duży,	nie	mógł	się	powstrzymać	od	płaczu.	Na	ostatku	ks.	biskup	podziękował	ks.	Pelarskiemu	
za	zajęcie	się	pogrzebem.	Ks.	Pelarski	spuścił	głowę	ze	wstydu,	nie	wiedząc	co	się	dzieje.	Wieleb-
nego	księdza	Niedbalskiego	powołał	biskup	i	oddał	mu	klucze,	bo	był	z	góry	przekonany,	że	obecny	
proboszcz	uchroni	parafię	od	skandalu.	A	ks.	Decker,	żeby	mu	Bóg	dał	jak	najdłuższe	życie	jeszcze	
raz	powtarzamy,	bo	prawdziwy	to	sługa	Boży.	Ten	kapłan	ma	w	sercu	swoim	miłość.	Tego	my	nie	w	
stanie	odpłacić,	co	on	nam	uczynił.	Po	skończonej	ceremonii	komitet	parafialny,	złożony	z	sześciu	
członków,	niósł	trumnę	swego	proboszcza	aż	do	grobu.
	 Wiel.	ks.	Niedbalski	i	kilku	innych	księży	towarzyszyli	trumnie	aż	do	grobu.	Wszyscy	byliśmy	w	
smutku	pogrążeni.	
	 Dnia	14-go	Października	1904	roku,	ks.	S.	Niedbalski	objął	parafię	Św.	Trójcy.	Parafia	za	rządów	
teraźniejszego	proboszcza	się	rozwija.	Ks.	proboszcz	spłaca	długi	i	jest	przez	swoich	parafian	bardzo	
szanowany,	bo	też	sam	nikomu	nie	ubliży.	W	parafii	jest	towarzystw	siedem,	a	mianowicie:	Tow.	
Tad.	Kościuszki	pod	opieką	Matki	Boskiej	Częstochowskiej,	Tow.	Najsł.	Serca	Jezusa,	Tow.	dramaty-
czne	Fredro,	Tow.	Różańcowe	Niewiast,	Tow.	Panien,	Tow.	Św.	Trójcy,	Tow.	Młodzieńców	(którego	
członkowie	uczą	się	muzyki	i	śpiewu	narodowego).	A	więc	stosunki	parafialne	są	w	jak	najlepszym	
powodzeniu.

Opis powyższy wydano z rozporządzenia założycieli parafii.


