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Parafii 
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św. Mikołaja. 
Parafia św. Mikołaja została zało- 

żona d. 25-go grudnia, 1905 r., przez 

Wiel. X. Wiktora Kowalickiego. 

Rusini na ten czas kupili od Duń- 

czyków stary IcJb. zbór przy narożni- 

ku Bickerdike i Superior ulic, na- 

przeciwko starego kościoła polskie- 

go śś. Młodzianków. 

Zbór ten przemieniono na cerkiew 

rusińską. gdzie do d-ziś dnia odpra- 

wiają się nabożeństwa. 

Pierwsza Msza ew. odprawiona 

została w tym kościele w niedzielę, 

dnia 6go stycznia. 1906 r., przez za-j 
łożyciela tejie parafii X. Wiktora 

Kowaliokiego. 
X. Kowallcki był proboszczem tej 

parafii do połowy roku 1907. 
— Po 

nim nastąpił X. Michał Besah*. któ- 

ry· tylko czas krótki w parafii 
św. 

Mikołaja przebywał, bo tylko 3 mie- 

siące, to jest do końca października, 

roku 1907. 

Z początkiem listopada tegoż ro- 

ku, objął probostwo w tejże para- 

fii Wiel. X. Mikołaj Strutyńsky. o- 

becny proboszcz pod którego zarzą- 

dem i za którego staraniem parafia 
ew. Mikołaja bardzo się rozszerzyła, 

tak, iż obecnie kościółek okazał się 

bezwarunkowo za małym na pomie- 

szczenie licanych parafian. 
Trzy lata później, to jest w roku 

1910. parafianie zakupili cały 

„blok"' lot przy Oakley boul. i Rice 

ulicy, pomiędzy Oakley boul. a Lea- 

vitt ulicą. Dopiero na wiosnę bie- 

lącego roku wzięto się do budowy 

nowej cerkwi, którą tu zamieszczona 

rydna przedstawia. 
Cerkwią ta budowana jest w stylu 

starożytnym ukraińskim; planów do 

budowy tejże dostarczyli znani archi- 

tekci, Worthmann i Steinbach, głów- 

nym zaś kontraktorem jest p. Ma- 

teusz Rauen. 

Koszt budowy cerkwi wraz z we- 

wnętrząemi urzędzeniami i z pleba- 

nią, rozmiarów 35x60 stóp, budowa- 

nej w stylu „Mission" z prasowanej 
cegły, tuż przy cerkwi, wynosić bę- 

dzie około $150,000. 

Poświęcenie kamienia węgielnego 

pod nowo-budującą się cerkwią św. 

Mikołaja odbędzie się w czwartek, d. 

27-go listopada, b. r. (w dzień Dzięk- 

czynienia). 
Uroczystość tą poprzedzi trzydnio- 

wa misya jubileuszowa, która się 

rozpocznie w przyszły poniedziałek, 

dnia 24 listopada, a trwać będzie do 

środy, dnia 26go listopada. Kierow- 

nikiem tejże Misyi św. będzie Xaj- 

przew. X. Biskup Stefan Soter Or- 

tynski, który także dopełni poświę- 

cenia kamienia węgielnego w czwar- 

tek, dnia 27go listopada. 

Porządek uroczystości w ten dzień 

jest następujący: 

O godz. lOtej rano, pontyfikalna 

Msza św. w starej cerkwi przy Bl- 

ckerdike i Superior, odprawiona 

przez Xajprzew. X. Biskupa Stefana 

Sotera Ortyńskiego w asystencyi: X. 

Włodzimierza Piotrowskiego, probo- 

szcza rusińskiej parafii w Burnside, 

X. Michała Pazdryja. proboszcza pa- 

rafii Karodzenia Najśw. Maryi P. 

przy ulicach 49-tej i Paulina, X. Wa- 

lentego Baloha, proboszcza z Whit- 

ing, Ind. i X. Mikołaja Strutyńsky'- 

ego, miejscowego proboszcza. 

Podczas mszy św. śpiewać będzie 

chór mieszany im. Mikołaja Lysen- 

ko. pod batutą profesora Izydora 

Kościuka; fotografię tegoż chóru za- 

razem tu pomieszczamy. 
Po Mszy św. pontyflkalnsj, to jest 

o godz. 12-ej w południe, punktual- 

I nie, wyrusza wszystkie Towarzystwa 

! męskie i żeńskie, z głównym mar- 

szałkiem p. Bazylim J. Kowalskim, 

na czele i z muzyką, na miejsce po- 

święcenia kamienia węgielnego przy 

Oakley boul. i Rice ulicy. 

Poświęcenie kamienia węgielnego 

'pod nowy kościół św. Mikołaja odbę- 

; dzie się o godz. lszej po południu, 

punktualnie. 
Program wymarszu jest następu- 

j jący: 
PORZ.|I>KK WYMARSZU. 

Towarzystwa, tak żęńskie jak I 

męskie, biorące udział w wymarszu, 

są proszone stawić się przed starą 

cerkwię przy narożniku ulic Bicker- 

dike i Superior. 

Pochód wyruszy punktualnie o 

godzinie 12-tej w południe. Wy- 

! marsz ten cl«?.sny.ć się będzie nastę- 

! pujiłcenii ulicami do nowej cerkwi 

, przy narożniku Oakley boul. i Hice 

ulicy: — Bickerdike ul. do Superior, 

Superior do Ashland ave., Ashland 

ave. do Chicago ave., Chicago ave., 

do Oakley boul., Oakley boul. do Ri- 

ce ulicy, na miejsce uroczystości. 
Porządek wymarszu jest nastę- 

pujący: 

Główny marszałek: p. Bazyli J. 

Kowalski, 

1-szy adjutant: p. Piotr Motało, 

2-gi adjutant: p. Dymitr Krzywy, 

Kordon policyi pieszo. 

Muzyka prof. Hensla. 

1. — Tow. św. Mikołaja, z parafii 

św. Mikołaja. 

2. — Towarzystwa z parafii Naro- 

dzenia Najśw. Maryi Panuy, 49-ej i, 

Paulina ul. 

jak następuje: 
a) Bractwo Narodzenia Najśw. Ma- 

ryi Panny, męskie. 

b.) Tow. śś. Apostołów Piotra i 

Pawia, męsk o. 

c.) Tow. św. Bazylego, męskie. 

d.) Tow. św. Anny, żeńskie. 

c.) Tow. Wniebowzięcia Najśw. Ma- 

ryi Panny, żeńskie. 

Muzyka. 

3. — Towarzystwa z parafii p. w. 

śś. Apostołów Piotra i Pawia, przy 

90-ej i Chauncey ave., w Burnside: 

a.) Tow. śś. Apo-stoló-w Piotra 1 

Pawia, męskie. 

b.) Tow. św. Michała, m. 

c.) Tow. Sicz, w mundurach woj- 

skowych. 

d.) Tow. Niep. Poczęcia Najśw. Ma- 

ryi Panny, żeńskie. 

c.) Klub towarzysk!, męski. 

f.) Tow. Apostolstwa Modlitwy. 

Muzyka. 

4. — Towarzystwa z parafii Wnie- 

bowzięcia Najśw. Maryi Panny z 

Whitlng, Ind. 
0 

a.) Tow. Sw. Trójcy, męskie. 

b.) Tow. Wniebowzięcia Najśw. 

Maryi Panny) żeńskie. 

c.) Tow. Narodzenia Najśw. Maryl 

Panny, męskie. 
d.) Tow. św. Jana Chrzciciela, mę- 

skie. 

e.) Tow. św. Michała, męskie. 

f.) To>w. św. Anny, męskie. 

5. — Towarzystwa z Indiana Har^ 

bor, złączone w jedną diwizyę z .To- 

warzystwami z Whiting, lud.: 
» - w 

· 

a.) Tow. św. Michała, męskie. 

b.) Tow. śś. Apostołów Piotra 

Pawła, męskie. 
5. — Towarzystwa z parafii św. M 

Qtolaja: 

WIEL. X. MIKOŁAJ STRUTYNSKY, 

proboszcz parafii rusińskiej p. w. Św. Mikołaja. 

Członkowie Chóru M. Lysenko w parafii św. Mikołaja; 
V Środku widać X. Mikołaja Strutynskyego; po prawej stronie dyrygent tegoż 

chóru, prof. Izydor Kościuk; po lewej stronie dr. W. Sieminowicz. 

J. . Najprzew. X. Biskup Stefan Soter Ortynsky, 
obrządku grecko-katolickiego, z siedzibą we Filadelfii, Pa. 

j; 

ZAPROSZENIE. 

Do Braci-Polaków w Chicago. 

DRODZY BRACIA! 

W imieniu całej parafii rusińskiej p. 

| w. św. Mikołaja, liczącej 800 rodzin 

(prócz samotnych) niniejszem zapraszam 

| serdecznie wszystkich Braci-Polaków i 

Siostry-Polki w Ghicago do wzięcia udzia 

> łu w uroczystości poświęcenia kamienia 
! węgielnego pod cerkiew rusińską św. 

Mi- 

\ kolaja. Uroczystość ta odbędzie się w 

> przyszły czwartek, dnia 27-go listopada 
s (w dzień Dziękczynienia) o godzinie 1-ej 

| popołudniu. 
' 

| Miejsce uroczystości: Oakley blvd. i 

? Rice ulica, w okolicy Polskiego Szpitala 

l , Sióstr Nazaretanek. 

Zarazem upraszam o liczny udział 

| na Koncercie, który odbędzie się w sali 

| wielkiej św. Stanisława K., zaraz po po- 

święceniu kamienia węgielnego, jakoteż 

|| na zabawę do sali mniejszej na Stanisła- 

js wowie. Początek Koncertu o godz. -ej. 

Spodziewając się, iż prośbie naszej 

zadosyć uczynicie i dziękując z góry w i- 

|| mieniu parafii św. Mikołaja, pozostaję, 

|| Wasz brat i sługa w X-sie 

I X. MIKOŁAJ STRUTYNSKY, 

proboszcz parafii 
? św. Mikołaja. 

a.) To w. śvv. Szczepana, męskie 

b.) Tow. św. Dymitra, męskie. 

c.) Tow. Wniebowzięcia Najśw. Ma- 

ryi Panny, żeńskie. 

d.) Tow. św. Olgi, żeńskie. 

e.) Tow. Narodzenia Najśw. Maryi 

Panny, żeńskie. 

f.) Tow. Sicz, męskie. 

g.) Sokoli p. w. św. Michała w uni- 

formach wojskowych. 
h.) Tow. św. Włodzimierza, męskie 

z własno muzyką. 

Powozy i samochody. 

Po poświęceniu kamienia węgielne- 

go przez Najprzew. X. Biskupa, 
tenże 

sam Bi&kup, którego siedzibą jest 

miasto Pliiladelphia, w Stanie Penu- 

sylvania i który jest jedynym bisku- 

pem rusińskim obrządku grecko-kato 

lickiego w Stanach Zjednoczonych, 

wygłosi kazanie stosowne do uroczy- 

stości. 

X. Biskup Ortyński jest najsławniej 

szyin mówcą rusińskim w Ameryce. 

Po poświęceniu, Towarzystwa wy- 

ruszą w tym samym porządku, 
z mu- 

zyką na czele, do parafii polskiej św. 

Stanisława Iv. przy ulicach Noble 1 

Bradley, gdzie odbędzie się koncert i 

zabawa ku upamiętnieniu uroczysto- 

9 

śei, na którym raczy nas zaszczycić 

swą obecnością Najp. X. Biskup 
Ste- 

fan Soter Ortyński. 

-Muzyki do koncertu, który się 
oi« 

będzie w dużej *ali stanisławowskiej 

dostarczy orkiestra profesora Hen- 

sla. 

W małej sali zaś podawane będą 

różne smaczne przekąski i napitki. 

Program koncertu jest następują 

cy: 

PROGRAM KONCERTU: 

1. Przemowa — X. Mikołaja Stru 

tyńskiego. 

L'. Uwertura „Notalka Pultalka" 
— 

orkiestra Hensla. 

3. śpiew — Chór Łysenki (męski] 

— Psalm Dortniaskiego" — pod batu 

tą p. Izydora Kościuka. 

4.1 śpiew: solo tenor; Dumka U 

kraińska" — p. Br. Rybowiak. 

5. śpiew: Chór Łysenki (mieszany] 
— „Dnipro" — pod batutą p. Izydorf 

Kościuka. 

C. Solo skrzypce — panna Konstan 

cya Krenz przy akomp. fortepiani 

przez pannę Annę Wieczorowską. 

7. śpiew; Chór Łysenki (męski) — 

(Dokończenie na str. - vejj 

/ 

Kościół [Cerkiew] Rusiński p. w . św. ikołaja, 
przy bulV/arze Oakley l Rice ulicy. Worthmann i Stcinbich irc 


