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  Historia Parafii św. Jadwigi w Trenton
  Diamond Jubilee 1904-1979 St. Hedwig, Trenton, NJ, p. 46-50.
  CAP at Orchard Lake.
 

	 Parafia	św.	 Jadwigi	w	Trenton,	N.J.,	której	75-cio	 lecie	obchodzimy	tego	roku,	powstała	w	
1904	r.	Siedemdziesięcio-pięciolecie	istnienia	naszej	parafii	niech	będzie	dla	nas	otuchą,	że	i	nadal	
będzie	ona	służyła	duchowym	potrzebom	przyszłych	pokoleń,	które	będą	po	nas	żyć	i	pracować.	
Patrząc	jednak	w	przyszłość	nie	zapominajmy	o	tych	co	zapewnili	jej	powstanie	i	istnienie.	Ich	praca	
i	poświęcenie	niech	będą	dla	nas	zachętą	do	czynnej	i	ofiarnej	pracy	w	podtrzymywaniu	i	rozwoju	
parafii	Św.	Jadwigi	i	w	jej	skutecznym	promieniowaniu	na	otoczenie.

 Polonia w Płn. Trenton aż do powstania parafii św. Jadwigi - 1900-1904
	 W	roku	1784	na	specjalnej	sesji	delegatów	z	trzynastu	pierwszych	stanów	Ameryki	Pin.	roz-
patrywano	projekt	założenia	w	Trenton,	N.J.	stolicy	federalnej	unii.	Wniosek	upadł	wprawdzie,	ale	
miasto	się	rozwija	i	rośnie	w	liczbę	mieszkańców.	Szczególnie	przemysł	ceramiczny	sprawia,	że	ilość	
mieszkańców	Trenton	wzrasta	z	17	tys.	w	roku	1860	do	ponad	stu	tysięcy	w	1910r.	Pośród	osiadłych	
obywateli	 Trentonu	 nie	 brakuje	 Polaków	 przybyłych	 tu	 ze	 Starego	 Kraju,	 jak	 i	 napływających	 z	
innych	 stanów,	głównie	Pennsylwanii.	Na	początku	 tego	 stulecia	mamy	w	Trenton	dwie	parafie	
polonijne:	Św.	Stanisława	i	św.	Krzyża,	które	starają	się	służyć	pomocą	duchową	naszym	rodakom.	
Mimo	istnienia	dwu	polskich	parafii	w	Trenton,	ówczesny	Biskup	James	McFaul,	dał	zezwolenie	na	
powstanie	trzeciej	parafii	polonijnej,	Św.	Jadwigi.	Co	go	do	tego	skłoniło?	Przede	wszystkim	szybki	
rozwój	północnej	części	miasta.	Brak	sprawnej	komunikacji	narażał	mieszkańców	tej	dzielnicy	na	
duże	trudności	w	korzystaniu	z	usług	parafii	już	istniejących.	Szczególnie	poszkodowane	są	dzieci,	
gdyż	deszcze	i	mrozy	utrudniały	dojazd	do	szkoły.	Taki	stan	odbijał	się	na	powolnym	spadku	życia	
religijnego	zarówno	u	dzieci	jak	i	u	dorosłych.
	 Duch	 katolicki	 nie	 opuszczał	 naszych	 rodaków	 zamieszkałych	w	 tej	 części	miasta.	W	 roku	
1900	zaczęli	pracę	organizacyjną	w	szeregach	Polaków	dążąc	do	założenia	własnej	parafii.	Ponieważ	
niełatwa	to	była	droga,	a	więc	na	początku	zakładają	szkolę.	Otwarcie	szkoły	miało	miejsce	21wrześ- 
nia	1900	roku.	Szkoła	mieści	się	przy	zbiegu	ulic	Spruce	i	Ellis,	a	pierwszym	jej	kierownikiem	jest	
pani	Helena	Kłonicka.	Po	założeniu	szkoły	powstaje	w	listopadzie	tegoż	roku	Towarzystwo	im.	K.	
Pułaskiego,	które	ma	na	celu	opiekę	nad	szkolą.	Szkoła	prowadzona	domowym	sposobem	uczyła	
jak	utrzymywać	i	kochać	tradycje	polskie	na	ziemi	amerykańskiej,	ale	nie	odpowiadała	wymogom	
ogólnym,	które	przygotowywałyby	dzieci	do	dalszej	edukacji	na	wyższych	studiach.	Szkota	istnieje,	
ale	brak	parafii,	to	też	Towarzystwo	im.	K.	Pułaskiego	powołuje	tymczasowy	komitet	parafialny	w	
osobach:	Wojciech	Kopczyński,	Jan	Kowalski,	Antoni	Gudebski.	Komitet	ten	miał	na	celu	zbieranie,	
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pieniędzy	potrzebnych	na	zakup	ziemi	pod	przyszły	kościół,	szkołę	i	plebanię.	Praca	nie	była	łatwa,		
gdyż	większość	Polaków	była	na	tzw.	dorobku	a	i	place	nie	zawsze	były	odpowiednie.	W	1902	pow-
staje	Stowarzyszenie	św.	Walentego	do	którego	przeważnie	należą	ludzie	przybyli	z	Pennsylwanii	i	
Unia	Polska	Nr.	25.	Opiekę	nad	szkołą	sprawuje	Towarzystwo	charytatywne	im.	św.	Antoniego,	gdyż	
Towarzystwo	im.	K.	Pułaskiego	rozwiązuje	się.	Praca	i	ofiarność	tych	organizacji	dokonały	tego,	ze	
biskup	ówczesny	pozytywnie	ustosunkował	się	do	prac	naszych	ojców	i	matek.	Widział,		że	Polacy	
nie	tylko	podkreślają	to,	co	ich	wyróżnia	od	innych	grup	etnicznych,	ale	także	potrafią	unaocznić	
troskę	o	coś	wspólnego,	a	mianowicie	dbają	o	życie	katolickie	w	duszach	wszystkich	dzieci.	16-go	
lipca	1904	roku	Biskup	zezwala	na	otwarcie	nowej	parafii	ufając,	że	nasi	rodacy	potrafią,	ją	utrzymać.	
Pierwszym	proboszczem	zostaje	ks.	Jan	Supinski.

 Parafia za Św. Jadwigi za jej pierwszych czterech duszpasterzy: 
	 ks.	Jan	Supiński	(1904-1907),	ks.	Józef	Ręgorowicz	(1907-1911),	ks.	Józef	Urban	(1911-1913) 
	 ks.	Antoni	Lechart	(1913-1915).
	 Ks.	Jan	Supinski,	pierwszy	duszpasterz	parafii	Sw.	Jadwigi,	przybywa	do	Trenton	w	lipcu	1904	
roku.	Z	braku	parafii	zamieszkuje	jako	gość	przy	ul.	Ohio.	Msze	św.	odprawia	w	budynku	szkolnym	
przy	ul.	 Spruce.	 Jako	proboszcz	orientuje	 sie	dobrze	 co	do	przyszłości	 parafii.	 Po	porozumieniu	
sie	z	komitetem	parafialnym	nabywa	place	przy	zbiegu	Olden	i	Brunswick	Ave.	Firma	Alex	i	Julian	
Majewscy	wznosi	drewniany	kościół	pod	wezwaniem	św.	Jadwigi.	Kościół	mógł	pomieścić	ponad	
400	osób.	Tylna	część	budynku	służyłâ	za	pomieszczenie	dla	szkoły.	W	1905	zostaje	odprawiona	
Msza	Rezurekcyjna	w	nowo	zbudowanym	kościele.	W	tym	czasie	powstaje:	Sodalicja	Mariańska,	
Towarzystwo	św.	Kazimierza	i	chór	parafialny	pod	wezwaniem	św.	Cecylii	istniejący	po	dzień	dzisie-
jszy.	Chór	prowadził	pan	Stefan	Paszkiewicz.	W	1907r.	zbudowano	plebanie.	Ks	Jan	Supinski	zostaje	
przeniesiony	do	So.	River	a	miejsce	jego	obejmuje	ks.	J.	Ręgorowicz.
	 Ks.	Józef	Ręgorowicz	zakłada	dwie	Róże	żeńskie	i	jedna	męską	organizując	je	w	istniejące	do	
dnia	dzisiejszego	Towarzystwo	Różańca	św.	Powstają	Towarzystwa:	św.	Antoniego,	Matki	Boskiej	
Ostrobramskiej	i	męskie	Stowarzyszenie	św.	Jadwigi.	Do	szkoły	przybywa	coraz	więcej	dzieci.	Wobec	
tego,	zostają	dobudowane	dwie	nowe	izby	szkolne	do	już	istniejących.	Wzniesienie	galerii	dookoła	
ścian	wewnętrznych	w	kościele	umożliwia	większej	ilości	wiernych	uczestniczyć	we	Mszy	św.	i	na	
innego	rodzaju	nabożeństwach.	Stara	sie	o	podniesienie	poziomu	nauczania,	które	pozostawiało	
dużo	do	życzenia	z	powodu	braku	personelu	nauczycielskiego.	Zwraca	sie	do	SS.	Felicjanek	o	przyjęcie	
szkoły	pod	ich	kierownictwo	i	nabywa	w	maju	1910	ziemię	pod	przyszły	dom	zakonny	przy	zbiegu	
ulic	Olden	i	Indiana.	Pomocą	ks.	Proboszcza	sa	asystenci:	ks.	Wolski	i	ks.	Józef	Urban,	który	zostaje	
następnym	kierownikiem	duchowym	parafii.
	 Ks.	 Józef	Urban,	nowy	duszpasterz,	orientuje	 sie	w	problemach	parafii	 znakomicie.	Chcąc	
rozwinąć	parafię,	nabywa	w	maju	1911	roku	12	placów	w	sąsiedztwie	z	parafia.	W	czerwcu	1912	
r.	zakupuje	ziemie,	którą	przeznacza	na	cmentarz.	Wobec	napływu	dzieci,	dobudowuje	dwie	nowe	
klasy	i	szkołę	przejmują	siostry	Felicjanki	pod	kierunkiem	S.	Marii	Florianny.	Siostry	mają	sie	starać	
o	zachowanie	programu	nauczania	wedle	wymogów,	oraz	utrwalanie	tradycji	i	mowy	polskiej.	W	
1913	ks.	Urban	idzie	do	P.	Amboy.
	 Ks.	Antoni	Lechart.	Odznacza	sie	głębokim	duchem	ascezy.	Napotyka	na	duże	trudności	w	
parafii.	Pożar	niszczy	częściowo	plebanię.	Budynek	kościelny	domaga	sie	remontu.	Mimo	tych	trud-
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ności	zakłada	ogrzewanie	parowe	w	kościele,	oraz	sprawia	organy.	W	szkole	jest	ponad	300	dzieci.

 Ks. Julian Zieliński duszpasterzem w latach 1915-1924.
	 Ks.	 J.	Zieliński	 służy	parafii	św.	 Jadwigi	znacznie	dłużej	niż	 jego	poprzednicy.	W	roku	1918	
zakłada	Koło	Polskich	Niewiast	mające	na	celu	materialną	i	duchową	opiekę	nad	polskim	żołnie- 
rzem.	Dla	ożywienia	współpracy	pomiędzy	rodzicami	i	szkolą	powołuje	Klub	Ojców	w	1920	roku.	
W	cztery	lata	później	Klub	taneczny	się	Klubem	Matek	dając	początek	P.T.	A.	Nawołuje	do	budowy	
nowego	budynku	szkolnego,	bo	stary	nie	może	pomieścić	nadmiaru	zgłaszających	sie	dzieci.	W	1921	
mamy	ponad	600	dzieci.	W1922	roku	zbudowano	nowy	trzy	piętrowy	gmach	szkolny	mający	po	
osiem	klas	na	pierwszym	i	drugim	piętrze.	Na	trzecim	piętrze	jest	sala	parafialna	służąca	do	zebrań	
i	różnych	imprez.	Podziemie	szkoły	mieści	salę	gimnastyczną.	Nowy	budynek	szkolny	przyćmiewa	
swą	wielkością	skromy,	drewniany	kościół.	Parafianie	sami	nawołują	do	budowy	nowego	kościoła.	
Mimo	poważnych	zadłużeń	powstaje	w	1924	r.	nowy	budynek	kościelny	mogący	pomieścić	do	1400	
osob.	W.	1921	powstaje	Trzeci	Zakon	św.	Franciszka.	Biskup	Trentonu	powołuje	ks.	Zielińskiego	na	
swego	doradcę.	Będąc	w	Rzymie	w	1924	roku	postarał	się	dla	niego	o	tytuł	prałata.	Niestety,	cere-
monia	obłóczyn	nie	odbyła	się:	ks.	Zieliński	zginął	w	wypadku	samochodowym	24	listopada,	1924	
r.	Mimo	że	wnętrze	kościoła	nie	było	wykończone,	na	prowizorycznym	ołtarzu	odprawiona	została	
Msza	żałobna	za	spokój	jego	duszy.	Na	ramionach	parafian	trumna	była	niesiona	na	miejsce	wiec-
znego	spoczynku.	Na	administratora	zostaje	mianowany	ks.	Marcin	Lipiński,	proboszcz	parafii	św.	
Krzyża	w	Trenton.	W.	lutym	1925	roku	ks.	Artur	Strenski	zostaje	mianowany	szóstym	proboszczem	
parafii	św.	Jadwigi.

 Parafia za czasów ks. prałata Artura Streńskiego 1925-1934
	 Po	zbudowaniu	nowego	kościoła	i	szkoły	ks.	Streński	zastaje	parafię	poważnie	zadłużoną.	Dług	
udaje	się	nieco	pomniejszyć	dzięki	nowej	hipotece	zaciągniętej	na	lepszych	warunkach.	Tymczasem	
nowe	wydatki	rosną.	Szkoła	nie	może	nadal	pomieścić	dzieci,	których	liczba	w	1930	r.	osiąga	cyfrę	
najwyższą:	1388.	Ks.	Strenski	zaradza	brakowi	miejsc	w	szkole	przerobieniem	sali	gimnastycznej	na	
klasy	szkolne	dając	tym	sposobem	8	nowych	klas	do	użytku.	Klasztor	SS	Felicjanek	okazuje	się	zbyt	
ciasny,	by	dać	odpowiednie	pomieszczenie	dla	sióstr.	Proboszcz	nabywa	dwie	sąsiednie	posesje	i	
przerabia	je	na	odpowiednie	pomieszczenie	dla	sióstr.	Wykończa	wnętrze	kościoła	dając	ławki	do	
siedzenia	i	balaski	przed	ołtarzem.	Zakłada	chodniki	wokół	kościoła	i	robi	ogrodzenie	cmentarza.	W	
1926	r.	powstaje	Krucjata	Eucharystyczna	i	Stowarzyszenie	Dzieci	Maryi	Panny.	Młodzież	wyżywa	
się	w	organizacjach	sportowych	zdobywając	nagrody	podczas	zawodów.	Istnieje	harcerstwo	męskie	
i	żeńskie	oraz	Klub	polityczny.	Grupa	Nr.	707	Związku	Narodowego.	Uznanie	należy	się	proboszczo-
wi	za	zorganizowanie	pierwszej	szkoły	polonijnej,	średniej,	w	postaci	kursu	handlowego	w	stanie	
New	Jersey.	Nauczycielkami	dla	65	uczennic	są	SS	Felicjanki.	Ks.	Biskup	Trentonu	Kiley	postarał	się	
o	godność	prałacką	dla	ks.	Streńskiego	i	przeniósł	go	do	parafii	św.	Józefa	w	Camden	dając	na	jego	
miejsce	ks.	Marcina	Lipińskiego.

 ks. Marcin Lipiński siódmy duszpasterz Parafii Św. Jadwigi.
	 Mimo	wysiłków	poprzednika	ks.	Lipińskiego	dług	ciążył	na	parafii.	Ufając	Bożej	Opatrzności	
i	pomocy	Matki	Najświętszej,	proboszcz	zabrał	się	do	pracy.	W	kościele	zakłada	nowe	głośniki.	W.	
październiku	1934	rozpoczyna	nowennę	do	Matki	Bożej	Nieustającej	Pomocy.	Nowennę	tę	odma-
wia	się	w	każdy	wtorek	po	Mszy	św.	porannej	i	wieczornej	po	dzień	dzisiejszy.	Poza	tą	nowenną	
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wprowadza	inne:	do	Matki	Bożej	Bolesnej,	do	św.	Józefa,	do	św.	Teresy	od	Dzieciątka	Jezus	i	do	dusz	
czyśćcowych.	Nowenny	te	ściągały	ludzi	do	kościoła	i	rozbudzały	ducha	modlitwy.	Remont	budynku	
szkolnego	i	rozbudowa	plebanii	w	1937	r.	rozbudza	entuzjazm	parafian.	W	tym	tez	roku	powstaje	
Ośrodek	dla	dzieci,	czyli	przedszkole.	By	pokryć	długi	proboszcz	organizuje	zbiórkę,	która	trwa	trzy	
lata.	Poważną	sumę	zdobył	Klub	Matek	urządzając	bingo	w	każdy	piątek.	W	1938	roku	mężczyźni	
zostali	 zorganizowani	 w	 Towarzystwo	 Jezus	 (Holy	 Name	 Society)	 i	 powstaje	 chór	męski.	 Firma	
Deprato	wykonuje	główny	ołtarz	i	dwa	boczne	oraz	stacje	Drogi	Krzyżowej.	Firma	Leon	Kozłowski	
unowocześnia	system	oświetlenia	kościoła.	Podłogę	pokryto	gumą	zwaną	"Rubber	Tile"	i	pokryto	
ściany	częściowo	marmurem.
	 Dla	uniknięcia	tłoku	przy	wchodzeniu	i	wychodzeniu	z	kościoła	wybito	dwoje	bocznych	drzwi.	
Organy	ulepszono	i	w	kruchcie	kościelnej	otwarto	kapliczkę	ku	czci	Matki	Bożej	Nieustającej	Pom-
ocy.	Słowem:	wstępne	roboty	zostały	dokonane	jako	przygotowanie	do	pokrycia	wnętrza	kościoła	
malowidłami.	Od	lipca	1939	aż	do	stycznia	1940,	trwały	prace	artystyczno-malarskie	nad	którymi	
mieli	piecze	prof.	Jan	Rosen	i	dekorator	prof.	J.	Chyliński.	W	1941	r.	zostaje	zbudowany	nowy	klasztor	
dla	SS.	Felicjanek,	dający	wygodne	i	nowoczesne	pomieszczenie	dla	22	zakonnic.
	 Ks.	M.	Lipiński	 staje	w	obronie	życia	 i	mienia	polskiego	Organizuje	 i	popiera	dobroczynne	
prace	prowadzone	przez	Radę	Polonii	Amerykańskiej,	zwanej	później	Ligą	katolicką.	Staje	się	jednym	
ze	współzałożycieli	Kongresu	Polonii.	Jako	prezes	Komitetu	Wykonawczego	zakłada	dwujęzyczne	
pismo	pt.	 International	Catholic	Polish	American	w	którym	demaskuje	obłudę	sowiecka.	Wysyła	
Memorandum	do	Rządu	Federalnego	wykazując	zakłamanie	polityki	sowieckiej.	W	lipcu	1948	r.	Ks.	
Lipiński	dostaje	godność	prałata	a	15	września	tegoż	roku	prałat	Strenski	dokonuje	inwestytury.
	 Chór	mieszany	im.	św.	Cecylii	zdobywa	wiele	nagród	na	popisach	śpiewaczych.	Chór	męski	jest	
nadal	aktywny.	Powstają	jeszcze	dwa	inne	chóry	a	mianowicie	chór	dziecięcy	i	chór	młodzieżowy.	
Oba	te	chory,	niestety	nie	istnieją.
	 Zbliżał	się	rok	1954	będący	rokiem	Złotego	Jubileuszu	Parafii.	Dwa	lata	trwały	obrady	odnośnie	
uroczystości.	Nie	było	wyboru,	prace	trzeba	było	zacząć	nie	tylko	z	racji	Jubileuszu	ale	i	z	potrzeby	
remontu	 budynków	 parafialnych.	 Powstał	 Komitet	 Parafialny	 złożony	 ze	 150	 osób.	 Odnowiono	
frontowe	schody	prowadzące	do	kościoła	i	arkadę,	zawieszono	nowe	dzwony	|	wprawiono	nowe	
brązowe	drzwi	do	kościoła.	Pan	Józef	Mazur,	artysta	malarz	z	Buffalo	pokrył	ściany	świętymi	obra-
zami	i	dał	witraże	do	okien.	Nowe	ławki	oddano	do	użytku	wiernych.	Na	dokupionych	placach	przy	
Indiana	Ave.	 zbudowano	nowy	dom	parafialny	z	 salami	na	pierwszym	 i	drugim	piętrze.	Kamień	
węgielny	poświecił	Ks.	Biskup	Ahr	w	październiku	1954	r.	Na	18-to	akrowym	terenie	w	Ewing	Twp.	
poświęcono	nowy	cmentarz	a	na	starym	wzniesiono	pomnik	w	dowód	uznania	dla	tych,	co	dali	swój	
trud	dla	parafii	św.	Jadwigi.
	 W	roku	1966	ks	Prałat	Lipiński	zostaje	prezesem	diecezjalnego	Komitetu	Tysiąclecia—jak	wiemy	
jest	to	Milenium	Chrztu	Polski.
	 Ks.	prałat	Marcin	Lipiński	umiera	24	sierpnia	a	29	sierpnia	1969	r.	zostaje	odprawiona	Msza	
św.	za	spokój	jego	duszy,	którą	celebruje	Jego	Ekscelencja	ks.	Biskup	Jerzy	Ahr.
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 Ks. Prałat Franciszek Zgliczyński ósmy duszpasterz Parafii św. Jadwigi.
	 Ks.	 Franciszek	 Zgliczyński	 urodzony	6-go	września	 1906	 roku,	 został	mianowany	ósmym	
proboszczem	parafii	 św.	 Jadwigi	w	Trenton	w	 listopadzie	1969	 r.przez	Ks.	Bp.	 Jerzego	W.	Ahr.	
Będąc	wikariuszem	w	tej	parafii	w	latach	1935-1938—orientował	się	co	należy	zrobić	w	parafii	i	
jak	jej	służyć.	By	uczcić	pamięć	swojego	poprzednika,	nazywa	jego	imieniem	Ośrodek	Parafialny	
przy	ulicy	 Indiana.	Dokończą	też	powzięte	przez	poprzednika	dzieło—instaluje	nowe	organy	w	
kościele	w	roku	1973.	Widząc	potrzebę	estetyczną	budynków	parafialnych,	podejmuje	ich	odnowę	
jak:	konwent	sióstr,	plebanię	i	szkołę.	Doprowadza	linie	wody	na	cmentarze,	oraz	instaluje	nowa	
statuę	na	nowym	cmentarzu.	Z	braku	księży	w	diecezji	pracuje	w	tak	dużej	parafii	tylko	z	jednym	
wikariuszem	a	na	sobotę	i	niedzielę	zaprasza	do	pomocy	Ojców	Paulinów	z	Doylestown.
	 Na	czasy	ks.	Proboszcza	Franciszka	Zgliczyńskiego	przypada	odnowa	 liturgiczna	po	 Il	So- 
borze	Watykańskim,	toteż	buduje	nowy	ołtarz	tzw.	twarzą	do	ludu	i	wprowadza	Mszę	św.	sobotnią	
wieczorem,	która	jest	jednocześnie	spełnieniem	obowiązku	uczestniczenia	we	Mszy	niedzielnej.	
	 Jak	zwykle	nic	nie	jest	wiecznie	dobre.	Trzeba	więc	wymienić	całkowicie	dach	na	kościele,	
przez	który	ciekła	woda.	Był	to	poważny	i	kosztowny	remont,	który	został	dokonany	dzięki	trosce	
proboszcza	i	dobrej	woli	parafian,	którzy	śpieszyli	z	pomocą	pod	każdym	względem.
	 W	Parafii	istnieją	dwa	chóry.	W	czasie	obchodów	200-ej	rocznicy	Niepodległości,	chór	św.	
Jadwigi	reprezentował	Polonię	Amerykańską	w	Trenton.	Działają	również	różne	zgromadzenia.
Doceniając	zasługi	księdza	proboszcza	tak	dla	parafii	jak	i	dla	diecezji,	Ks.	Bp.	Jerzy	Ahr	mianuje	
go	Prałatem	w	listopadzie	1977	roku.	Uroczystość	była	podwójna,	gdyż	razem	z	nim	zaszczyt	ten	
dzielił	również	Ks.	Prałat	Edward	Kmieć,	który	pochodzi	z	tej	parafii.	W	lutym	1978	roku,	Ks.	Prałat	
zakłada	tzw.	Rycerzy	Columbusa,	jako	że	sam	jest	ich	członkiem	od	ponad	30	lat.
	 Czas	Diamentowego	Jubileuszu	się	zbliża.	Ks.	Prałat	wraz	z	różnymi	organizacjami	istniejącymi	
przy	parafii	decyduje	się	na	odmalowanie	kościoła,	założenie	dywanów	w	całym	kościele,	zainsta-
lowania	świateł	przy	suficie,	celem	ukazania	większego	splendoru	kościoła	i	odnowienie	ławek	w	
kościele.	To	wszystko	zostaje	ukończone	w	czasie,	by	uczcić	godnie	jubileusz	tak	zasłużonej	parafii.	
By	przygotować	parafię	również	i	duchowo,	ks	Prałat	zaprasza	misjonarzy.	Misje	są	prowadzone	w	
języku	angielskim	i	polskim.	Nie	zapominając	o	tych	co	nie	mogli	uczestniczyć	w	Misjach,	Ks.	Prałat,	
organizuje	specjalne	nabożeństwo	dla	chorych	i	zabezpiecza	im	dojazdy	do	kościoła	jak	również	i	
wspólny	obiad,	który	byt	symbolem	jedności,	braterstwa	i	miłości	a	jednocześnie	wyrazem	pamięci	
o	tych	co	nieobecni	o	tych	co	cierpią.
	 Uroczysty	bankiet	z	okazji	 Jubileuszu	miał	miejsce	w	kwietniu	1979	r.	Na	uroczystość	 tę	
zostali	zaproszeni	wszyscy	księża	i	siostry,	którzy	pochodzili	z	tej	parafii,	lub	kiedykolwiek	dla	niej	
pracowali.	Msza	Dziękczynna	była	celebrowana	przez	Ks.	Bp.	Jerzego	Ahr	29	kwietnia	1979	r.	W.	
koncelebrze	byli:	Ks.	Bp.	Jan	Reiss,	Księża	prałaci:	Franciszek	Zgliczynski,	i	Edward	Kmieć,	oraz	wielu	
innych	księży.	Wikariuszami	ks.	Prałata	w	tym	czasie	sa:	Ks.	Fryderyk	Jackiewicz	od	czerwca	1971,	
Ks.	Zygmund	Klimowicz	od	stycznia	1978	i	Ks.	Franciszek	Zalewski	od	czerwca	1978.
	 Jest	 to	krótka	historia	działalności	duszpasterzy	parafii	 św.	 Jadwigi	w	Trenton,	 która	nie	
kończy	się	na	tym.	Zapewne	parafia	św.	Jadwigi	będzie	długo	służyć	następnym	pokoleniom,	podej- 
mować	nowe	wysiłki	i	pamiętać	zawsze	o	tych	co	przed	nimi	byli	i	proszą	Boga	Wszechmogącego	
by	błogosławił	jej	w	przyszłości.


