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Pogląd w streszczeniu na 

dzieje parafii św. (Ja- 

dwigi, w rocznicę 25- 

cioletnią, skreślił dla 

„Dz, Chic." Świadek, 
Ruch imigracyjny naszego lu- 

du polskiego wzmógł się bardzo 

pomiędzy rokiem 1S80 a 1890. Na- 

dzieją polepszenia doli i żądzą na- 

turalnej swobody życia wiedzio- 

ny lud nasz, napływał tłumnie ze 

starego kraju, zwłaszcza z pod 
zaboru pruskiego i osiedlał się 
licznie na północno-zachodniej 
stronie miasta Chicago, gdzie 

już £tał kościół polski pod wez- 
waniem świętego ziomka Stani- 

sława Kostki. Parafia ta macie- 

rzysta wzrastała szybko do nie- 

bywałych rozmiarów i poczynała 
się już przeludniać. Nasi. parci 
koniecznością, posuwali się w 

kierunku północno - zachodnim, 

wzdłuż rzeki Chicago River, 

gdzie powstawały liczne fabryki 
i składy drzewa budulcowego, 
dostarczające im pracy i zarob- 

ki ; 

Po wschodniej stronie rzeki 

założono w roku 1885 parafię Św., 

Jozafata, a naprzeciw, po zacho- 

dniej stronie, sąsiednią parafie 
pod wezwaniem św. Jadwigi, w 

roku 1$8S. Rok przedtem Polacy 

tutaj osiedleni zorganizowali się 
w Towarzystwo. o wzajemnej 
pomocy, pod wezwaniem św. Ja- 

dwigi. które przystąpiło do or- 

ginizacvi Zjednoczenia Polskie- 

go Rrzymsko - Katolickiego, ja- 
ko grupa nr. 7 i przystąpili nie- 

bawem do założenia parafii. Pod 

okiem i nadzorem śp. ks. Wincen- 

tego Barzyńskiego, a przy pomo- 
cy śp. ks. Idziego Tarasiewicza. 

zakupili cały kwadrat. 36 lot. po- 

między ulicami \orth Hoyne i 

Hamilton a Webster i Pleasant 

Place, za cenę $4.500 i zabrali si< 

do budowy gmachu, w którym 
miał się mieścić tymczasowo ko- 
ściół, szkoła i mieszkanie Sióstr 

nauczycielek. Gmach dwupię- 

trowy. na one czasy dość okaza- 

ły, budował śp. Teodor Ostrow- 
ski. mularz i Paweł Ratkowski. 

cieśla, za cenę $3?,000. Kamień 

węgielny poświęcił we wrześniu 
1888 roku śp. Arcybiskup P. A. 

Feehan a kościół w pierwszy 
niedzielę Ad\ventu. dnia 4go gru- 

dnia. tego samego roku. Tak 

w poświeceniu kamienia węgiel- 
nego. jakoteż i kościoła, wzięły 
udział wszvstkie Towarzystwa 

parafii św. Stanisława Kostki i 

św. Jozafata. Pierwsze nabożeń- 

stwo odprawiono w kościele św. 

Jadwigi dnia Sgo grudnia, 1888 

roku, w uroczystość Niepokala- 
nego Poczęcia , M. P. Gdy po- 
święcono kościół św.· Jadwigi za- 
mieszkiwało już 125 rodzin w 

granicach nowej· parafii. 
Kierownictwo szkoły parafial- 

nej objęły zaraz czcigodne Sio- 

stry Nazaretanki, przybyłe przed 
trzema laty z Europy, które po 

dziś dzień prowadzą tę szkołę z 
wielkiem poświęceniem i chlub- 

nym wynikiem, wychowawszy " 

już w niej całe jedno pokoleni 
polskie na wychodztwie. 

Pierwszym proboszczem pa- 

rafii św. Jadwigi zamianowano i 

p. ks. Józefa Barzyńskiego, kap 
fana świeckiego, rodzonego brat 

śp. ks. Wincentego Barzyńskie- 
go, zasłużonego proboszcza para 
iii św. Stanisława K. i późniejsze 
go prowincyała XX. Zmartwych 
wstańców. Ks. Józef Barzyńsk 
był tutaj proboszczem przez pię< 
lat przeszło, do końca styczni; 

1895 roku i przez pierwsze trzy 
lata całe pracował sam. 
W roku 1893 wybudował ob-* 

szerną plebanię za cenę $20,00(1 
przeszło, która stoi po dziś dzienr 
i służy obecnie za mieszkanie dli 
pięciu księży parafialnych. Ro- 

boty mularskie przy plebanii wyw 
konał długoletni i znany przed-* 
siębiorca mularski Jan Kończy- 
kowski, ciesielskie Józef Jabłoń· 
ski a tynkowanie źp. Jeodoę 
zoff. ' !} 

Parafia wzrastała fcarizo SŹJ©·» 
ko, tak, że po sześciu latach, t 

końcem 189-4 roku, w przeddzień 
schizmy, liczyła już przeszło 1300 
rodzin. 1 ·' ' 

' 
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Pierwszym wikarym W parafH 
św. Jadwigi był śp. ks. Adolf 

Śmigurski, od dnia 28go lutego 
1892 roku do 5 października ro- 
ku 1893. W marcu 1893 roku do- 

stał ks. Józef Barzyński drugiego 
wikarego, w osobie śp. ks. Mate- 
usza Grochowskiego, który praco- 
wał tutaj niespełna przez jeden 
rok, od logo marca 1893 roku do 

logo stycznia 1894 roku. Po nim 

nastąpił smutnej pamięci i sławy 
ks. Antoni Kozłowski, który od 
dnia logo maja 1894 roku do 15 

października tego samego roku, 
to jest w przeciągu pięciu miesię- 
cy, potrafił i zdołał przygotować 
dzieło przewrotu i zniszczenia. 

Skądże się wziął i jakim sposo- 
bem się tutaj dostał ten niesz- 

częsny człowiek, sprawca zabu- 

rzenia i rodzic schizmy na Jadwi- 
gowie? Chroniąc się przed służbą 
wojskową, pod zaborem rosyj- 
skim, zbiegł za granicę i dostał 

się do Krakowa. Tam ocierał się 
przez pewien czas. o różne klasz- 

tory zakonne, w charakterze już 
to kandydata, już to posługacza. 
Po pewnym czasie zjawia się w 

Rzymie i znajduje miejsce jako 
posługacz u pewnego kapłana-ro- 
daka, skąd wszakże niezadługo 
znowu się ulotnił. Spekulując ja- 
kimby sposobem módz się dostać 
Jo kapłaństwa, zgłasza się do bi- 
skupa dyecezyi Taranto, w 

Drowincyi rzymskiej, oświadcza- 
jąc, że party powołaniem, pieszo 
przywędrował z krainy prześla- 
lowania „za wiarę" na wolną 
riprnio ćwl#»tvrVi mPr7PntlWw 
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' wyznawców, aby tutaj w spoko- 
ju poświęcić się stanowi duchów- 

- nemu. Biskup staruszek ulitował 

się nad biednym „prześladowa- 
nym za wiarę" Polakiem, przy- 

garnął go dając mu miejsce w 

biskupim zakładzie przygotowa- 

wczym i polecił mu się uczyć.Ko- » 
• złowski wrodzonym sprytem i 

pozorami ujął sobie biskupa, 
• 

który go niezadługo wyświęcił 
1 na kapłana do odprawiania sa- 

: mej Mszy „ad solam Missam" w 
, mmmmmm, | ? · » » » 

Kościół świętej Jadwig 

Szkole parafia/na św. Jadwigi. 
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