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Dwudziesto pięcioletniej Pracy Kapłańskiej i Społecznej WieL 
Ks. Franciszka Gordona G R Proboszcza Parafii Najświętszej 
Maryi Panny Anielskiej, w Chicago* Illinois. . s> 

Dnia 20-go kwietnia 1889 r. w stolicy świata 

chrześcijańskiego w starożytnym Rzymie, otrzy- 

mał święcenia kapłańskie w Bazylice Laterańskiej, 

z rąk Jego Eminencyi ks. Kardynała L. M. Paroc- 

chi'ego. ks. Franciszek Gordon ze Zgromadzenia XX 

Zmartwychwstańców. Od tego czasu upłynęło już 

jedno ćwierćwiecze jego pracy kapłańskiej, słuszna 

więc poświęcić jego zasłudze dzisiaj słów kilka. 
\ 

Społeczeństwo nasze i duchowieństwo nasze 

zapisało już nam nazwiska wielu kapłanów i oby- 

wateli, którzy tu w ostatniem ćwierćwieczu praco- 

wali. Niech nam wolno będzie na pierwszem miej- 

scu zapisać nazwisko ś. p. Ks. Wincentego Barzyń- 

skiego C. R., kapłana i obywatela, sługi Kościoła i 

prawego syna swego narodu. W ostatnich 
kilku la- 

tach oddaliśmy tu hołd i cześć kilku kapłanom, a 

w pierwszym rzędzie ks. Edwardowi Kozłowskie- 

mu, ówczesnemu proboszczowi w Bay City, Mich. 

a dzisiejszemu Biskupowi koadjutorowi w Milwau- 

kee, Wis., tutaj zaś w Chicago uczciliśmy pracę ka- 

płańską i narodową Przew. Ks. Stanisława Nawro- 

ckiego, Przew. ks. Franciszka Langego, bo zaiste 

na to sobie zasłużyli. Dzisiaj niech nam będzie wol- 

no dodać do listy tych zasłużonych pracowników 

religijnych i narodowych nazwisko ks. Franciszka 

Gordona, C. R. 

Nasamprzód podam tu w krótkości jego życio- 
trrc » 
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Ks. Franciszek Gordon urodził się dnia 29-go 

sierpnia, 1860 roku w Tryszczyniu w pow. Bydgos- 

kim (Ks. Pozn.). Do szkół uczęszczał najpierw w 

miejscu rodzinnem a potem w Bydgoszczy. Do A- 

meryki przyjechał 1-go grudnia, 1881 r. a w r. 1882 

przeniósł się do kollegium N. Maryi w Kentucky 
w Ameryce. Studya teologiczne odbył w Rzymie na 

Wszechnicy Gregoryańskiej. Na kapłana wyświę- 

cony został dnia 20-go kwietnia, 1889 r. Od 27 

czerwca, 1889 r. do 28 grudnia, 1892 pracował przy 

parafii św. Stanisława Kostki w Chicago, następ- 

nie w Adryanopolu, a potem# był prokuratorem w 

Krakowie. Z Krakowa został przeniesiony do Rzy- 

mu, gdzie był wiceprokuratorem generalnym, a na- 

stępnie sekretarzem „ad latus" Najprzew. Gen. 

Zgromadzenia, z którym przybył do Chicago dnia 

14-go maja, 1896 r. i pozostał ponownie w parafii 

św. Stanisława Kostki. 

Zarządcą Spółki Wyd. Pol. był od paźdz. 1889 
aż do wyjazdu do Europy w grudniu 1892 r. ; po 

powrocie z Europy objął zarząd Sp. Wyd. Pol. w 

lipcu 1897 i urząd ten dotychczas piastuje. Od 10 

grudnia, 1899 r. był proboszczem parafii Najśw. 
Maryi Panny Anielskiej do 10 stycznia, 1906 r. W 

tym dniu został zamianowany przez swą władzę za- 

konną przełożonym i proboszczem parafii św. Sta- 

nisława Kostki. Na tem to stanowisku pozostał 
przez trzy lata. W roku 1909 powołany został na 

swe dawne probostwo do parafii Najśw. Maryi P. 

Anielskiej i tam też pozostaje aż do dnia dzisiej- 
szego. 
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sujc dzisiaj na swej karcie nazwisko ks. Franciszka 

Gordona jako kapłana i działacza społecznego, któ- 

rego Bóg powołał do bardzo czynnej, wydatnej i 

błogiej w swe skutki pracy. Ks. Gordon przez całe 

ćwierćwiecze pracy swej tak swemu społeczeństwu 
okazał żywotną siłę Kościoła, tak — cichą wymową 

czynów — wzbudził cześć dla haseł odrodzenia na- 

rodowego na gruncie ewangelicznym, że kapłański 
jego jubileusz nie powinien ograniczyć się ramami 

uroczystości domowej w gronie przyjaciół, a powi- 
nien przybrać i przybiera też w istocie rozmiary 
obchodu rozgłośnego w całem naszem wychodź-. 
twie. 1 ·* 

\ 

· 
. -u, 

^ 

Do zakresu jego dzieł chrześcijańsko - społecz- 
nych należą Macierz Polska organizacya Młodzie- 

ży polskiej zrodzonej tu na obczyźnie i kierowni- 

ctwo codziennem czasopismem „Dziennik Chicago- 
ski". Oto dwa wielkie dzieła, którym ks. Gordon 

lwią część swego talentu i swej czynnej pracy po- 

święca. W „Macierzy'*, organizacyi młodzieży, od 

samego jej założenia piastuje urząd „Moderatora". 

Każdorazowy sejm, a było już ich kilka, darzy go 

jednogłośnie tym zaszczytnym urzędem. Wszyscy 
' 

ci, którzy zajmowali się organizowaniem naszych 
zrzeszeń narodowych, wiedzą o tem dobrze, ile to · 

trzeba pracy, trudu, mozołu, aby powołać jakąś or- 

ganizacyę do życia, aby ona działała w myśl swej 

konstytucyi. Ustawy. „Macierzy Polskiej" opraco- 
wał sam ks. Gordon, zapoznawał z niemi nowych 

Macierzystów, bywał obecnym na nieprzeliczonych 
posiedzeniach poszczególnych towarzystw, tłóma- 

czył konstytucyę, nawoływał młodzież do łączenia 
się, do pracy wspólnej i solidarnej. Dzisiaj dzięki 
tym zabiegom kilka tysięcy młodzieży polskiej, 

przeważnie zrodzonej tu na obczyźnie skupiło się i 

zgromadziło koło ks. Moderatora. To też słusznie 

i śmiało możemy to powiedzieć, że ks. Gordon jest 

jednym z wielce gorliwych działaczy społecznych i 
' 

wychowawcą duchowym naszej młodzieży. Sam 

wielokrotnie słyszałem go przemawiającego do 

młodzieży, tłómaczącego jej nasze zadania i obo- 

wiązki religijne i narodowe tu na obczyźnie. Hasło 

to, „Wiara i Ojczyzna" brzmiało w jego ustach gło- 

sem potężnym, z każdego słowa można było poznać 

że mówca wie o co mu chodzi, że zna swój przed- 
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miot i że rozumie, czego naszemu społeczeństwu 

potrzeba. Gromił amerykanizacyę, zwalczał tych, 
·. / .. v .· x.» t 

którzy o Polsce wiedzieć wiele nie chcą, karcił tych 

nieustraszenie, którzy odwodzą lud, a zwłaszćza na- 

szą młodzież od Boga, od Kościoła. A chociaż wie- 

lokrotnie za to spadały nań razy i urągowiska ze 
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strony niekatolickiej, na to nie zważał, ale stał i stof 

po dziś dzień silnie przy zasadzie Kościoła święte-i 

go i broni stanowiska Kościoła i ducha katolickie* 

go w naszem społeczeństwie prawie aż do upadłego^ 
Działalność tę uwydatnił też nadzwyczaj wido·* 

cznie jako Zarządca pisma dziennego katolickiegd 

„Dziennika Chicagoslriego."W tym to „Dzienniku*' 

pomieszczał i pomieszcza jeszcze po dziś dzień bez-» 

imiennie wiele swych artykułów. Wiedzą o tem za- 

służeni redaktorzy tegoż pisma, z którymi często 

konferuje nad ważnemi kwestyami. „Jakie stanowi- 
• 

sko zajmie w tej lub owej sprawie „Dziennik Chica- 

goski"? — „Ciekawym jaką też odpowiedź da swym 

nieprzyjaciołom „Dziennik"? Niejeden z nas czy- 

telników „Dziennika" takie zadawał pytania sobie 

samemu i drugim, zwłaszcza wtedy, gdy zdawało 

się, że przeciwnicy „Dziennika" na swych szpaltach 

głosili kompletne zwycięstwo w zajętym przez 
sie- 

bie stanowisku i w jego obronie. Za chwilę pojawiły 

się artykuły, sypały się odpowiedzi jak ? rogu 
obfi- 

tości. Czytelnik katolik uspokajał się i utwierdzał 

się silniej w swych katolickich przekonaniach, dzię- 

ki ciętym a rzeczowym odpowiedziom „Dziennika". 

Odpowiedzi te zjednywały ks. uoraonuwi pi 

jaciół i nieprzyjaciół. Tych ostatnich podobno wię- 

cej. Zwykła to historya ludzka. Nie brakło mu 
i nie 

brakuje mu po dziś dzień tych nieprzyjaciół prawie 

że w żadnej sferze społeaenej. Wszak w naszem 

społeczeństwie tu na obczyźnie nie brak tych nieo- 

mylnych wyroczni, nie brak ludzi takich, którym 

się wydaje, że oni tylko sprawę jakąś należycie poj- 

mują i że wogóle ta sprawa nie może być inaczej 

należycie przez nikogo pojętą. Sypały się też prze- 

ciwko ks. Gordonowi artykuły po pismach polskich 
liberalnych, niekatolickich, ale on wśród tej walki 

stał z nieustraszoną odwagą jako kapłan katolicki, 

jak żołnierz na warcie z bronią, z wiarą w Boga 

broni tej nikomu nie pozwolił sobie z ręki wytrącić. 
Miał i ma niebywałą, niezwykłą u nas Polaków odi 

wagę wypowiadania publicznie swych przekonali 

katolickich. W kompromisy tam, gdzie rozchodzi 

się o katolicyzm nie wierzy. I dlatego to po dziś 

wielu naszych działaczy społecznych niekatolików 

z nim nie może wejść w żadne ugodowe pertrakta-^ 

cye, pomimo swych wielokrotnych zapobiegliwych 
starań. 

W pracy swej kapłańskiej i kaznodziejskiej ja* 
ko kaznodzieja, ks. Gordon nie ustaje w swej gorlw 
wości. Pewną część swych kazań i przemówień wy- 
dał już drukiem, w tece swej ma jeszcze przeszło 
trzysta kazań, panegiryków, przemówień okolicz- 

nościowych. Nosi się z tą myślą, że w wolniejszej 
chwili ogłosi je kiedyś drukiem. Z podróży swej po 
Europie i op Ziemi świętej ogłosił w r. 1909 nasam- 
przód luine artykuły w „Dzienniku Chicagoskim" 
a następnie spore tomiki swych wrażeń i studyów 
spostrzegawczych. Praca ta spotkała się z bardzo 
przychylną oceną. 

W Spółce Wydawniczej Polskiej sam kieruje 
wydawnictwem książek szkolnych polskich dla 

szkół naszych parafialnych, sam przeprowadzał ko- 

rekty, sam udzielał wskazówek autorom w jakim 
duchu mają pisać i jakiej metody mają się trzymać 
w opracowywaniu książek. Wspólnie z p. Szczę- 
snym Zahajkiewiczem pracował przez szereg mie- 
sięcy nad małym podręcznym słownikiem polsko- 
angielskim i angielsko-polskim. 

Społeczeństwo widzi tę pracę i podziwia owoce 

tej pracy. Ks. Gordon niezrażony trudnościami przy 
stosunkach niewypowiedzianie ciężkich, stawia 

śmiało każdy krok wśród przeszkód i zawad, któ- 

rych nie zna świat daleki: trzeba tam się przyjrzeć 
z bliska, gdzie wróg stawia wciąż zasieki, a swój 
nieraz kamień ciska. 

Jako przyjaciel i wielbiciel wielkej a wydatnej 
pracy ks. Gordona, życzę mu po staropolsku: Bo- 
że ci zdarzaj w przezacnym trudzie. X, | 


