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Kazanie św. Wojciecha 

Witraż w nowym kościele. 

Jutro rano, przy udziale wszy- 
stkich Towarzystw z Wojciecho- 
wa i osad sąsiednich, odbędzie 

się uroczyste poświęcenie nowe- 

go kościoła św. Wojciecha. 
Wszystko do tej uroczystości 

jest już przygotowane i odbędzie 

się ona wspaniale. 
Aktu poświęcenia w asystencyi 

licznie zebranego duchowieństwa 

polskiego, dokona Najprzew. ks. 

Arcybiskup Jakób Quigley. Prze- 

najśw. Sakrament zaraz po akcie 

poświęcenia do nowej świątyni 
ze starego kościoła przeniesie 

przy udziale wszystkich bractw 

kościelnych Najprzew. ks. Biskup 
Edward Kozłowski. 

Sumę pontyf tkalną odprawi 
Najprzew. ks. Arcybiskup Bon— 
zano, Delegat Apostolski w Wa- 

szyngtonie. Asystować niu mają 
Przew. ks. Stanisław Nawrocki, 

jako archiprezbiter, Wiel. ks. 

Bolesław. Nowakowski, jako dya- 
kon i Wiel. ks. Dr. Jan Lange, 
jako subdyakon. Mistrzami cere- 
monii będą: ks. Rajmund Appelt, 
ks. Hoban i ks. Dunn. 

Kazanie z okazyi poświęcenia 

nowego kościoła wygłosi Naj- 
przew. ks. Biskup Paweł Rhode. 

Udział w poświęceniu weźmie 

także Najprzew. ks. Biskup Ed- 
ward Dunne, z Peoria. 

Wieczorem w nowym kościele 

odbędzie się wspaniały koncert 

kościelny, który urządza miejsco- 
wy Chór św. Cecylii pod dyrek— 

cyą p. Bronisława Kujawskiego. 

Taki jest program dnia jutrzej- 

szego na Wojciechowie. Nowy 
kościół zaczęto budować półtrze- 
cia roku temu, a poświęcenie ka- 
mienia węgielnego odbyło się dwa 
lata temu, dnia 30 września, 1912 
roku. 

Nowy kościół będzie jednym z 

najwspanialszych w mieście Chi- 

cago. 

Plany kościoła opracował ar- 

chitekt Henryk Schlacks i ten 

starał się naśladować kościół 

rzymski, bazylikę św. Pawła po- 
za murami. 

Gmach jest całkiem ogniotrwa- 
ły. Drzewa w nim niema prawie 
wcale, bo nawet ozdobne końce 

ławek są ze stali. Całość spoczy- 
wa na skale, bo zapuszczono głę-1 

bokie fundamenta i cały ciężar 
spoczywa na betonowych fila- 

rach sięgających skały. Filarów 

tych pod kościołem jest aż 75. 
Front fcościoła zdobi wspania- 

ła granitowa kolumnada. Cały 
kościół zbudowany jest z praso- 
wanej cegły kremowego koloru. 

Ozdoby są z terakoty i granitu. 
Dwie wieże stalowe wznoszą się 
do 186 stóp. Na wieżach będą ze- 

gary, które automatycznie będą 
regulowane przez zegar w zakry- 

styi. 
Wnętrze kościoła przedstawia 

się pięknie. Podzielone jest ono 

na trzy nawy. W środkowej na- 
wie tylko są ławki z pomiesz- 
czeniem dla blisko 2000 ludzi. 

Gankéw w kościele jest pięć, z 

tych trzy są bardzo szerokie, 

środkowy i dwa ganki w bocz- 

nych nawach. 
W kościele są dwie galerye, je- 

dna z tych dla śpiewaków, ob- 

szerna bardzo, bo może łatwo po- 
mieścić 250 śpiewaków. Organ 
podzielony jest na trzy części, 
dwie znajdują się po bokach chó- 

ru, trzecia zaś poza wielkim ołta- 

rzem, a raczej nad nim. 

Organy robiła firma Kimball i 

są one największe ze wszystkich 

tych, które się znajdują w koś- 
ciołach polskich w Chicago. Głó- 

wny organ na chórze ma 40 re- 

gistrów, tymczasem pomocniczy 

organ nad wielkim ołtarzem ma 

7 registrów. Organ poza ołtarzem 
będzie się jednak znajdował pod 
kontrolą głównej klawiatury. Or- 
gany wcale nie zasłaniają wspa- 

niałego okrągłego okna św. Ce- 

cylii, daru Chóru parafialnego. 
Kościół będzie oświetlony elek- 

trycznością. Światła elektryczne 
nie będą widzialne. W Sanktua-i 

ryumf na ołtarzach i po bokach 

nie będzie żadnych świateł elek- 

trycznych. Sanktuaryum będzie 
oświetlone światłami na filarach 

w kościele, przy pomocy reflekto- 

rów. 

Nowy KościiH św. Wojciecha. 
Wielki ołtarz, który jest pra- 

wie całkiem ustawiony, z wyjąt- 
kiem kopuły* która z powodu 

wojny obecnej opóźniła się w dro- 
dze, będzie 4^ stopy wysoki. Ko- 

puła spoczywa na dziewięciu fila- 

rach, wyciętych z jednej bryły 
marmuru. Ołtarz zbudowany jest 
z marmuru niebieskawego, a ta- 

bernaculum z marmuru śnieżno- 

białego. Ołtarz wielki waży prze- 
szło 50 ton. Boczne ołtarze są 

artystyczne. Uwagę na siebie bę- 
dzie zwracał ołtarz bracki, w któ- 

rym będzie Matka Boska Bolesna 

(Pieta), rzeźbiona w marmurze. 

Balustrada jest z masywnego 

marmuru, jak również ambona. 

Schody przy ambonie są rzeźbio- 
ne w jednym kawale marmuru. 

Przy tej sposobności wspom- 

nieć trzeba, że prawie cały koś- 
ciół został ofiarami upiększony. 
Kościół ma już wszystkie okna 

kolorowe i na nie złożyły się naj- 

rozmaitsze Towarzystwa kościel- 

ne oraz rodziny prywatne. 
Ofiarodawców wspominamy w 

spisie witraży, które zdobią ten 

kościół. . 

Witraże są robione w Mona- 

chium. I 

Spis ich przedstawia się nastę- 

pująco: 
Okno Dobrego Pasterza — 

dar Tow. Najśw. Serca Jezusa. 
Pogrzeb św. Wojciecha — dar 

Tow. św. Wojciecha B. i M. i 

Tow. św. Wojciecha Nr. I. 

Kazanie św Wojciecha, — dar 

Dworu św. Wojciecha, Nr. 62 i 

Dworu Niewiast św. Wojciecha. 
Okno św. Jadwigi i św. Elżbie- 

ty — dar Dworu św. Jadwigi. 
Okno św. Michała i św. Jerzego 

— dar Dworu św. Michała i Tow. 

św. Jerzego. 
Okno św. Stanisława Kostki i 

św. Alojzego — dar Tow. Mło- 

dzieńców św. Alojzego. 
Okno św. Stanisława B. i M. 

— dar Tow. św. Stanisława. 

Ozdoba rzeźbiona w marmurze, przy bocznym ołtarzu. 
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Po bokach, w krzyżu kościoła 

są dwie kaplice. W jednej będzie 
ołtarz bracki, w drugiej chrzciel- 
nica. 

Uwagę na siebie zwracają oł- 

tarze marmurowe. Ołtarze te da- 

no robić we Włoszech i są na na- 

sze stosunki bardzo tanie. Za 

wielki ołtarz, trzy boczne ołtarze, 
kratki, ambonę i chrzcielnicę za- 

płacono we Włoszech $16,000, z 

przewozem i ustawieniem kosz- 

tują one $20,000, podczas gdy w 

Ameryce tego nie dostałby za 

$35»°°°· 

Miejscowy proboszcz, Wiel. X. 
Kazimierz Gronkowski, był sam 
w Europie i ołtarze te zamówił w 
zakładzie Ferdynanda Palla, w 

Pietra Santa, blisko Carrary. 

HISTORYA PARAFII W. WOJCIECHA. 

W roku 1874-tym, kleiły w o-- 

kolicy ulic 18tej i Ashland zebrało 

się okoł0 50 rodzin pomyślano o zało· 

żeniu parafii polskiej. Orgaaizacyą 

parafii zajął się czeski ksiądz, ks. Jó- 

zef Molitor, który w pierwszych po- 
czątkach parafią zawiadował. Zaku- 

piono pod kościół dwie loty przy 17ej 

ulicy. Początki były trudne. Rodzin 

było niewiele i do budowy całego ko 

ścioła nie można było zaraz przystą- 

pić. Zbudowano tylko część kościoła 
— sutereny, gdzie się przez długi 

czas nabożeństwa odprawiały. Na ro- 

gu 16 i Paulina pobudowano miesz- 

kanie dla księdza i miejsce na szkół· 

kę parafialną. 
Pierwszym właściwym probosz- 

czem na Wojciechowie był ks. Kli« 

tnecki, który niedługo, bo zaledwie 

trzy miesiące w parafii gospodarzył i 

opuścił. Po nim nastąpił Wiel. ks. 

Dominik Majer, późniejszy ks. Pra- 

łat Majer, który przez cztery lata w 

parafii pracował, od roku 1874 do 

roku 1878. Ks. Majer zabrał się do 

pracy bardzo energicznie i systematy- 

cznie wszystko prowadził. 
Praca ta jednak była tak trud- 

na i tak wyczerpująca, że ks. Majer 

znękany i zniechęcony parafię opu- 
ścił. 

Po ks. Majerze nastąpił ks. Adolf 

Śnigurski. Ks. Śnigurski skończył 

rozpoczęte dzieło na rogu 17ej i Pau- 

lina stanął kościół kosztem $22,000. 

Wież wtenczas nie dokończono. Pa- 

rafia ze względu na brak funduszów 

zmuszona była powoli kościół budo- 

wać, co wielkie sumy pochłaniało.. 
Ks. Śnigurski pracował na Wojcie- 

chowie do roku 1885 — niespełna 

lat. Po nim nastał ks. Jan Radziejo- 

wski, asystent w parafii św. Stanisła- 

wa Kostki, którego ks. Wincenty Ba- 

rzyński, przywiózł ze sobą z Paryża. 
Za czasów ks. Radziejowskiego pa- 

rafia rosła tak szybko, że trzeba by- 

ło koniecznie pobudować nową szko- 

łę i plebanię. W roku 1901 parafia 

zakupiła 5 lot pray 16tej ulicy. 

Wojciechowo bardzo krytyczne 

przechodziło chwil© w roku 1887 i 

1888 — z powodu owych t. zw. 3ch 

punktów. W parafii były zaburzenia 
— nastąpiło rozdwojenie, które do- 

piero krótko .po śmierci ks. Ra- 

dzie jewskiego, dało się zamazać. — 

Wskutek tych nieporozumień para- 

fia wielce ucierpiała, wielu żądało 

podziału parafii i stąd powstało Ka- 

zimicrzowo. 

W roku 1900 Wojciechowo obcho- 

dziło srebrny jubileusz założenia pa- 
rafii. Uroczystość odbyłft się wspa-- 

niale. 

Polaków tymczasem na Wojciecho- 

wie zamieszkało więcej, tak, że w ! 

końcu musiano je podzielić. W roku' 
1902 powstało Annowo. Jl 

Kościół św. Wojciecha nie miał je- 

szcze wieży. Wieże więc skończono w 

roku 1902 i sprawiono kilka dzwo- 

nów — a poświęcił je Prowincyał 

ks. Zmartwychwstańców X aj prze w. 

ks. Jan Kasprzycki. 

Ks. Jan Radziejewski umarł w 

roku 1004 po dwudziestoletniej pra- 

cy na Wojciechowie. Umarł dn. 24 

listopada, a dnia Igo grudnia tegoż 

roku przybył nowy gospodarz Wiel. 

ks. Kazimierz Gronkowski. 

Wiel. ks. Kazimierz Gronkowski 

zabrał się natychmiast do uporząd- 

kowania spraw parafialnych. Koś- 

ciół, szkołę i plebanię trzeba było 

kompletnie odrestaurować — bo by· 

ly całkiem zapomniane i naprawy 

potrzebowały. Gmach sdtolny okazał 

się za mały na pomieszczenie dzieci 

szkolnych. Od roku 1904 — w sze- 

ściu latach — liczba dzieci szkolnych 

powiększyła się o tysiąc dzieci. Trze- 

ba więc budować nową szkołę 
— i 

ks. Proboszcz zabrał się do tego bez 

1 ługi ego wahania. W roku 1908 sta-| 
nął nowy gmach szkolny kosztem1 

£35,000. 

Trzeba było też myśleć o budowie J 
nowego kościoła. Do budowy tej' 

przystąpiono póltrzecia roku temu.! 
Poświęcenia kamienia węgielnego do-J 
konał \ajprzew. ks. Arcybiskup Qui-] 
?ley dnia 30go września 1912 roku.' 

» 

Okno św. Agnieszki i Rozalii, 
— dar Tow. Dzieci Maryi. 
Okno św. Dominika, — dar Ar- 

cybractwa św. Dominika. 
Okno św. Barbary i Apolonii, 

— dar Tow. św. Barbary i św. A- 

polonii. 
Okno — Objawienie Matki Bo- 

skiej w Lourdes — dar entral- 
nego Tow. Polek. 

Okno — Pan Jezus wśród 

Dzieci — dar dzieci szkolnych z 

roku 1912 i 1913. 
Okno Matki Boskiej Bolesnej 

i Matki Boskiej Szkaplerznej — 

dar Tow. Najśw. Serca M. B. Bo- 

lesnej . 
Na okna przedstawiające śś.Pio- 

tra i Pawła, św. Jacka, św. Joza- 

fata, św. Kazimierza, św. Florya- 1 

na, św. Kingi i Błogosławionej 

Salomei, ofiary złożyły w różnych 
sumach Towarzystwa; św. Jana 
Chrzciciela, śś. Piotra i Pawła, 

św. Antoniego z Padwy, Polek 

M. B. od Nieustającej Pomocy, 
św. Familii, Dwór św. Elżbiety, 
św. Stanisława Kostki, św. Jacka, 
Tow. Córek Wolności, To w. O- 

chotników Pułaskiego, Tow. Ty- 
tusa Działyńskiego, Polek M. B. 

Częstochowskiej, Artylerya Kró- 
la Sobieskiego, Dwór Królowej 

Wandy i Tow. M. B. Tuchol- 

skiej. 
Wielkie okno nad chórem, 

przedstawiające św. Cecylię, o— 

fiarowały chóry parafialne: św. 

Cecylii i św. Agnieszki. 
Stacye, malowane na blasz« 

miedzianej, ofiarowały Niewiasty 
Różańcowe. Ołtarz bracki jest o- 

fiarą pp. Agnieszki Syks i Elżbie- 

ty Piątkowskiej. 
Monstracya, kosztująca $1000, 

jest darem śp. Fr. Wleklińskiege 

i jego żony Emilii. 
Wieczną lampę kosztem $50® 

sprawił Dr. E. F. Napieralski. 

Sześć wielkich lichtarzy na 

główny ołtarz sprawił p. Maryan 
Knutkowski. 

Chrzcielnica jest darem pp, 

Michała i Maryi Wiśniewskich. 

Ambona, która kosztuje $1000 

jest darem Kółka Literackiego. 

Kanony na wszystkie ołtarze 

sprawiły rodziny Antoniego i Jó- 
zefa Paczkowskich. 

Kielich sprawił sędzia Ignacy 
Dankowski. 

Złote drzwi do Tabernaculum 

sprawiło Tow. Polek, grupa 3-cia 
Związku Polek. 

Siostry Nazaretanki zrobiły 
specyalne szaty kościelne, na ju- 
trzejsze poświęcenie. 

Boczny ołtarz św. Józefa spra - 

wiło grono młodzieńców z parafii 
wojciechowskiej, a boczny ołtarz 

Najw. Maryi Panny, sprawiły 
Dziewice Różańcowe. 

Są to mniej więcej wszystkie o* 

fiary, które zdobią kościół św. 

Wojciecha. 

Jutrzejsza uroczystość poświę- 
cenia nowego kościoła będzie za- 

pewne największą ze wszystkich 
dotychczasowych manifestacyi 
polskich w dzielnicy południowo- 
zachodniej. 

Pogrzeb św. Wojciechaj I 

Witraż w nowm kościele· 

Ozdoba przy bocznym ołtarzu, rzeźbiona w marmurze. 


