
Wojciech Mleczko CR

Parafia jako przestrzeń zmartwychwstania  
społeczeństwa (szkic o działalności  

ks. Wincentego Barzyńskiego w Chicago)

Przed Bogiem i ludźmi świadczyć będzie wielu, 
że można było cud zmartwychwstania narodu wykonać 
i zachować cośmy najdroższego do zachowania mieli: 
serce polskie, katolickiego, biednego ludu naszego1.

Parafia jako jednostka strukturalna Kościoła katolickiego od-
grywa bardzo ważną rolę nie tylko w życiu duchownym i religij-
nym, ale również w organizacji życia społecznego i kulturalnego. 
Powstałe w 1836 r. Zgromadzenie Zmartwychwstańców przyjęło 
za jeden ze swych dwóch głównych celów pracę parafialną, jed-
nocześnie wnosząc wizję parafii jako przestrzeni, w której ma się 
dokonywać odrodzenie moralne i społeczne. Takie nowatorskie 
podejście zmartwychwstańcy mogli niejako przetestować w USA, 
gdzie zaczęli pracować wśród Polonii w 1866 roku. Głównym za-
daniem duszpasterstwa, jakie sobie postawili, było organizowa-
nie nowych parafii jako ośrodków oddziaływania społecznego, 
a więc struktur których centrum stanowi nie tylko kościół, ale 

1  W. Barzyński, List do P. Semenenki z 15 grudnia 1875 r., Archiwum 
Zmartwychwstańców w Rzymie [dalej: ACRR] 8940 (rkps).
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także szkoła (szkoły), sala na spotkania różnych grup i stowarzyszeń, 
wydawnictwo, dom dla sióstr zakonnych itd.. Szczególną rolę 
w kształtowaniu takiego modelu parafii odegrał ks. Wincenty 
Barzyński CR. Artykuł rozpoczyna się jego biogramem, następ-
nie jest mowa o jego działalności w parafii św. Stanisława Kostki 
w Chicago oraz o innych inicjatywach podejmowanych dla Polo-
nii w Wietrznym Mieście. Ostatnia część ukazuje genezę, rozwój 
oraz istotę zmartwychwstańczej myśli o parafii jako przestrzeni 
zmartwychwstania społeczeństwa.

1. Ks. Wincenty Barzyński CR - biogram

Wincenty Michał Barzyński urodził się 20 września 1838 r. 
w Sulisławicach k. Sandomierza, jako syn organisty i zegarmi-
strza Józefa Bara i Marianny z Sroczyńskich. Został ochrzczony 
w miejscowym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej (od 1951 roku 
pod opieką zmartwychwstańców). Pod kierunkiem prywatnego 
nauczyciela Narcyza Klembockiego ukończył gimnazjum w Toma-
szowie Lubelskim, dokąd przeprowadziła się z rodzicami. Stu-
dia teologiczne odbył w seminarium duchownym w Lublinie (od 
1856 r.), gdzie też został wyświęcony na kapłana 28 października 
1861 roku (w wieku 23 lat). Pracował jako wikariusz w Horodle 
oraz Zamościu2.

W czasie powstania styczniowego (1863 r.) był komisarzem 
swego okręgu i dostawcą broni dla walczących powstańców. 
Uchodząc przed aresztowaniem i niechybną śmiercią, najpierw 
schronił się w Galicji, a następnie udał się do Francji. „W Pary-
żu nie potrzebował się długo przyglądać życiu emigracyjnemu, 

2  S. Siatka, Krótkie wspomnienie o życiu i działalności ks. M. Wincentego Ba-
rzyńskiego, C.R., Chicago 1901, s. 7-8; B. Micewski, Wybrał Pan i posłał nowych. 
Krótkie szkice biograficzne niektórych zmartwychwstańców, zmartwychwstanek i bra-
ci świeckich, Rzym 1969, ACRR, sygn. brak (mps), s. 19; T. Lindsay Baker, The 
Early Years of Rev. Wincenty Barzyński, „Polish American Studies” Vol. 32, No. 
1 (Spring, 1975), s. 29-32.
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aby się przekonać, iż chcąc walczyć dalej z wrogami Ojczyzny, 
trzeba na wzór księży: Kajsiewicza, Semenenki i Jełowickiego, 
łączyć się w obóz duchowny i organizować się pod chorągwią 
Najświętszej Królowej Korony Polskiej”3. Ks. Wincenty, po-
znawszy księży ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz ich 
bardzo pożyteczną działalność dla Kościoła i Polski, niezwłocz-
nie przyłączył się do nich. Z Paryża udał się wprost do Rzymu, 
by tam odbyć nowicjat. Śluby zakonne złożył 18 września 1866 
roku, a dzień później, z błogosławieństwem papieża Piusa IX, 
wyjechał do Ameryki wraz z ks. Adolfem Bakanowskim CR oraz 
klerykiem Feliksem Zwiardowskim CR. Od listopada 1866 roku 
pracował najpierw na misji polskiej w San Antonio w Teksasie, 
a następnie, od roku 1874 w Chicago, będąc proboszczem parafii 
św. Stanisława Kostki przez 25 lat. W tym czasie ta parafia stała 
się nie tylko największą polską parafią w USA, ale nawet naj-
większą katolicką parafią w Stanach Zjednoczonych i być może 
największą parafią na świecie.

Ks. Barzyński cieszył się wielkim poważaniem i zaufaniem 
biskupów chicagowskich: Thomasa Foleya i arcybiskupa Patrica 
Feehana oraz całej diecezji chicagowskiej. Z kolei ojciec generał 
Paweł Smolikowski CR pod koniec jego życia (1898 r.) powierzył 
mu nowe zadanie: mianował go pierwszym prowincjałem zmar-
twychwstańców wszystkich misji w USA. Jako człowiek czynu, 
wydał niewiele: Adoracja czterdziestogodzinna Przenajśw. Sakra-
mentu w kościele św. Stanisława Kostki w Chicago, Chicago 1892; Do 
Braci Polaków, Chicago 1892; pozostawił w rękopisach znaczną 
korespondencję, 171 listów z lat 1866–1898, które znajdują się 
w rzymskim archiwum zmartwychwstańców.

Barzyński był niezwykłym człowiekiem: słabym fizycznie, 
wręcz wątłym, lecz nieugiętym w swym zdecydowaniu i upo-
rze, aby doprowadzić wszystko, co robi, do końca. Skryty i po-
wściągliwy, a zarazem niewzruszony wobec licznych trudności. 

3  S. Siatka, Krótkie wspomnienie..., dz. cyt., s. 8-9.
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Zdeterminowany i skuteczny w pokonywaniu przeszkód4. 
W 1890 r., ks. Walerian Przewłocki CR, ówczesny generał zmar-
twychwstańców, tak go zapamiętał:

Na pierwszy rzut oka zdawałoby się, że jutra nie dożyje, a co tam za 
życie! Dwie, trzy na dzień prawi nauki; trzem, czterem prezyduje mityn-
gom fabryki kościelnej; zarządza paru, na wielką skalę, budowlami; 
spowiada godzinami. Na wszystko jest czas, o wszystkim pamięta. 
(…) Wygląda na suchotnika, a jak mówi w kościele trzytysięcznym 
ludem napełnionym, zdaje się, że mury pękają5.

Historyk zakonu, ks. Bolesław Micewski CR, dodaje, że Barzyń-
ski słynął jako znakomity kaznodzieja i mówca o niezwykłym 
talencie improwizatorskim.

Ks. Barzyński zmarł w Chicago, dnia 2 maja 1899 roku, a po-
chowany został na cmentarzy św. Wojciecha w Niles, Illinois6. 
Teresa Dudzik zanotowała, że „umarł święty, najlepszy spo-
wiednik i radca”7. W „Dzienniku Chicagoskim” tak go scha-
rakteryzowano:

Nie szukał korzyści materialnych ani zaszczytów dla siebie, lecz całą 
swą niestrudzoną energię i talent poświęcił na chwałę Bożą i dla dobra 
swej nowej ojczyzny. Żadna zniewaga ani niebezpieczeństwo lub opór 
nie mogły powstrzymać go od spełnienia obowiązku. Przede wszyst-
kim był o. Barzyński dobrym księdzem. Znany był ze swego miłosier-
dzia. Ubogi, którzy zwracali się do niego, nigdy nie odmówił wsparcia. 
Wdowy, sieroty i starcy znajdowali w nim przyjaciela i dobroczyńcę. 

4  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego, t. II (1887–1932), Kraków-Kielce 2007, s. 51.

5  W. Przewłocki, Listy z podróży za-atlantyckiej, Chicago 1891, s. 53-54.
6  B. Micewski, Barzyński Michał Wincenty CR, [w:] „Encyklopedia katoli-

cka”, t. II, Lublin 1976, kol. 93.
7  J. Iwicki, Zmartwychwstańcy za Oceanem, [w:] Zmartwychwstańcy w dziejach 

Kościoła i narodu, red. Z. Zieliński, Katowice 1990, s. 115-117.
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Ubodzy studenci w szczególności doświadczali jego hojnej pomocy. 
Zmarł jak prawdziwy zakonnik, w ubóstwie, pozostawiając po sobie 
nieskalane imię gorliwego zmartwychwstańca8.

Nawet niechętny zmartwychwstańcom Władysław Dynie-
wicz pisał w „Gazecie Polskiej w Chicago”: „był to wielki czło-
wiek, zacny patriota i kto go bliżej poznał, czoła przed nim 
uchylić musiał”9. Polacy w Chicago, wyrażając swoją wdzięcz-
ność, już w 1901 r. zbudowali pomnik dla upamiętnienia zasług 
tego wielkiego Polaka i zmartwychwstańca10.

Fot. 1. Ks. Wincenty Barzyński CR.

8  „Dziennik Chicagoski”, 3 maja 1899, s. 1 (artykuł wstępny).
9  W. Dyniewicz, Papierowa wojna w Chicago została ponownie zawieszona, [cyt. 

za:] P. Smolikowski, Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, zeszyt 17, 
s. 55-56, ACRR, sygn. brak (kserokopia rękopisu).

10  B. Micewski, Polonijna działalność zmartwychwstańców, [w:] Działalność męskich 
zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, red. J. Bakalarz, Lublin 1982, s. 426-428.
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2. Parafia św. Stanisława Kostki w Chicago 

Podpisany w lipcu 1871 roku kontrakt z biskupem Chicago 
(tzw. „Pakt Foley – Kajsiewicz”) dał Zgromadzeniu Zmartwych-
wstańców prawo do wyłącznego zarządzania wszystkimi kościo-
łami polskimi w diecezji Chicago w okresie 90 lat. Historyk Joseph 
John Parot zauważył, że ta umowa „umożliwiła zmartwych-
wstańcom zapoczątkowanie ich polskiego imperium katolickiego, 
jakiego Polonia nie zorganizowała nigdzie indziej”11.

Porozumienie obejmowało po pierwsze objecie zarządu nad 
parafią św. Stanisława Kostki, najstarszą polską parafią w Chi-
cago. Pierwszym proboszczem-zmartwychwstańcem został już 
w grudniu 1870 r. ks. Adolf Bakanowski. Uroczystego poświę-
cenia kościoła dokonano 18 czerwca 1871 r., a następnie wybu-
dowano szkołę i plebanię. O. Bakanowski zorganizował parafię 
zgodnie ze wskazówkami o. Semenenki. „Położył podwaliny 
życia parafialnego – pisze ks. John Iwicki – oparte na mocnej 
podstawie miłości chrześcijańskiej i bratniej współpracy. Litur-
gia, stowarzyszenia, szkoła parafialna były środkami działający-
mi na rzecz zjednoczenia ludzi”12. Kiedy w październiku 1871 r. 
wielki pożar trawił Chicago (którego świadkami byli też o. Kaj-
siewicz i o. Barzyński), o. Bakanowski otworzył drzwi kościoła 
św. Stanisława i szkoły, które posłużyły jako schronienie dla po-
gorzelców13.

Misja o. Bakanowskiego zakończyła się w 1873 r., kiedy to 
udał się na obrady kapituły generalnej do Rzymu. Po nim pro-
boszczami w parafii św. Stanisława Kostki było kilku innych 
zmartwychwstańców, ale bez większych osiągnięć.

11  J. J. Parot, Polish Catholics in Chicago, 1850–1920: A Religious History, Dekalb, 
Northern Illinois University Press 1981, s. 46.

12  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwych-
wstania Pańskiego, t. I (1836–1886), przy współpracy J. Wahla, Katowice 1990, s. 320.

13  Tamże, s. 318-320.
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2.1. Objęcie parafii przez ks. Barzyńskiego

Ks. Wincenty Barzyński przybył do Chicago 6 września 1874 
roku. Po zapoznaniu się ze stanem misji polskiej św. Stanisława, 
bezzwłocznie napisał do o. Semenenki, argumentując koniecz-
ność utrzymania tej wspólnoty oraz powołania na miejscu domu 
zakonnego zmartwychwstańców:

Z płaczem na kolanach proszę i błagam Najwielebniejszego Ojca Gene-
rała i Wszystkich Przewielebnych Ojców Zgromadzenia o litość nade 
mną i nad misją polską tysiączną i wierną, gotową ku dobremu i mło-
dzieńczą! Oczekuję z najgorętszą ufnością świętej odpowiedzi, boć i to 
dusze krwią Pańską odkupione14.

Barzyński oficjalnie objął misję w Chicago 18 września 1874 roku 
i w ciągu dwudziestu pięciu lat pracy dał się poznać jako najznako-
mitszy działacz Polonii amerykańskiej, niezrównany organizator, 
wybitny przewodnik ludu polskiego w Ameryce. U progu pobytu 
w Chicago sam Barzyński tak pisał o swym zadaniu: 

Przed Bogiem i ludźmi świadczyć będzie wielu, że można było cud 
zmartwychwstania narodu wykonać i zachować cośmy najdroższego 
do zachowania mieli: serce polskie, katolickiego, biednego ludu na-
szego (…)15. 

I rzeczywiście ten kapłan, który swe życiowe credo zawarł 
w haśle „Bóg i Ojczyzna”16 dokonał, można by rzec, cudu. Parafia 
św. Stanisława Kostki rozwinęła się niesłychanie: pod koniec jego 
życia liczba wiernych przekraczała czterdzieści tysięcy, a liczba 
dzieci w szkole dochodziła do czterech tysięcy. Parafia liczyła 51 
stowarzyszeń, do których należało dwanaście tysięcy ludzi. Sam 

14  W. Barzyński, List do P. Semenenki z 17 września 1874 r., ACRR 9011 (rkps).
15  Tenże, List do P. Semenenki z 15 grudnia 1875 r., ACRR 8940 (rkps).
16  S. Siatka, Krótkie wspomnienie…, dz. cyt., s. 29.
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chór parafialny liczył trzystu członków17. W latach 1876–1881 wy-
budował nowy, dwukondygnacyjny kościół, jeden z najbardziej 
imponujących w Chicago, który mieścił 1500 osób. Obok niego 
postawił plebanię (1878 r.), dom dla sióstr nauczycielek zatrud-
nionych w parafii (1879 r.), sierociniec oraz nową szkołę (1890 r.) 
z salą (hall) parafialną, która mogła pomieścić 10.000 osób18. Ks. 
B. Micewski trafnie zauważa, pisząc, że Barzyński stworzył z tej 
najstarszej polskiej parafii „wzorcową, nowoczesną parafię wiel-
komiejską, skupiającą całość życia emigrantów i zaspokajającą 
wszelkie ich potrzeby, nie tylko religijno-moralne, lecz również 
intelektualne, materialne i kulturowo-rozrywkowe”19.

Nie można w pełni docenić wagi działań ks. Barzyńskiego 
bez zarysowania specyfiki sytuacji polskich imigrantów w USA. 
Ks. Józef Dąbrowski tak opisuje tą sytuację w liście do ks. Piotra 
Semenenki CR z 16 marca 1870:

Polacy, gdzie tylko liczniej się zebrali, już mają swe kościoły – ale ani 
księży, ani szkółek, i nawet nadziei, aby kiedy mieć mogli – chyba do-
piero jak się wynarodowią. Żyją więc Polacy bez Mszy, bez spowiedzi, 
bez kazania, bez nauki – a zaś młodzi w takich warunkach wychowani, 
nie wiem, czy mogą być na pożytek Kościoła i społeczeństwa20.

Widać więc wyraźnie, że parafia w oczekiwaniu polskich 
imigrantów miała spełniać nie tylko funkcje religijne. Rolę liderów 
lokalnych społeczności tylko częściowo mogły wypełnić oso-
by świeckie (np. Piotr Kiołbassa). Imigranci polscy, mający za 
sobą doświadczenie zaborów, rusyfikacji czy Kulturkampfu, 

17  J. Iwicki, The First One Hundred Years. A study of the Apostolate of the Con-
gregation of the Resurrection in the United States 1866–1966, Rome 1966, s. 63.

18  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. I, dz. cyt., s. 368; B. Micewski, 
Polonijna działalność zmartwychwstańców, dz. cyt., s. 426.

19  Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, tom A-J, Warszawa 
1991, s. 20-21.

20  J. Dąbrowski, List do P. Semenenki z 16 marca 1870 r., ACRR 41555 (rkps).
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a zarazem Kościoła i księży jako obrońców tradycji narodowych 
i patriotycznych, oczekiwali od swojej parafii czegoś więcej niż 
pociechy religijnej21. „Kościół jest ogniskiem, koło którego się 
grupują […]. Parafia staje się jednostką nie tylko w znaczeniu 
duchowym ale i socjalnym” – napisał Henryk Sienkiewicz o pol-
skich imigrantach w Ameryce22.

Fot. 2. Kościół, hala, dom sióstr i szkoła w parafii św. Stanisława Kostki 
w Chicago wybudowane przez ks. Wincentego Barzyńskiego CR.

21  J. S. Pula, Polish-American Catholicism: A Case Study in Cultural Determin-
ism, „U.S. Catholic Historian” Vol. 27, Nr. 3, Summer 2009, s. 2-13.

22  Cyt. za: A. Brożek, Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa 1977, s. 46.
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2.2. Organizacja i duszpasterstwo parafialne

Od początku lat 70. XIX wieku liczba Polskich imigrantów 
w Chicago stale wzrastała (przybywali szczególnie z zaboru pru-
skiego). W roku 1890 Polaków w Chicago było już 90 tysięcy23. 
Ten gwałtowny wzrost populacji można prześledzić na przykła-
dzie parafii św. Stanisława Kostki w Chicago, analizując roczną 
liczbę chrztów oraz liczbę rodzin:

Tabela 1. Liczba chrztów i liczba rodzin w parafii św. Stanisława Kostki 
w Chicago w latach 1874–189724.

Ks. Walerian Przewłocki CR, pisząc o parafii św. Stanisława 
Kostki, tymi słowami przedstawiał jej stan w 1890 roku:

Jest ona [parafia] punktem zbornym wszystkich tu Polaków, trzy-
mających z kościołem, tętnem życia religijnego. Przeszło 2000 jest 
dzieci w kościelnej szkółce elementarnej […]. Jest przytem szkoła dla 

23  W. Przewłocki, Listy z podróży…, dz. cyt., s. 43.
24  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. I, dz. cyt, s. 491; tenże, Cha-

ryzmat Zmartwychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 50; tenże, The First One Hundred 
Years…, dz. cyt., s. 63.

Rok Liczba chrztów Liczba rodzin
1874 b.d. 400
1879 517 2000
1881 988 b.d.
1882 1207 b.d.
1883 1258 b.d.
1884 1378 b.d.
1885 1404 b.d.
1886 1565 b.d.
1887 1760 ponad 6000
1897 b.d. ponad 8000 (40 000 dusz)
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chłopców starszych, których liczba dochodzi do 400. […] Dom sierot, 
których liczba dochodzi do 80 […]. Drukarnia, hala na mityngi […]. 
Kościół podwójny, górny i dolny. […] Dziesięciu naszych ojców nie 
mogą pracy podołać. […] Prawdziwie rozweselającem jest widzieć, jak 
ten nasz lud poczciwy garnie się do Boga, jaki ofiarny. Wszystko co tu 
jest, to on sam własnym zbudował nakładem. […] Nie można jak tylko 
Deo gratias wołać i Panu serdecznie dziękować”25.

A jak wyglądała posługa duszpasterska kapłanów? O. Wincenty 
Moszyński CR pisał o tym w 1888 r. do przełożonego generalnego, 
o. W. Przewłockiego:

Wstaję o wpół do siódmej rano i zaraz idę do kościoła, zaledwie parę 
minut się pomodlę – już muszę iść do konfesjonału. Wychodzę z koś-
cioła tylko na śniadanie i znowu do konfesjonału wracam i spowiadam 
do samego obiadu. Tak samo o. Szymon i o. Kazimierz, a wieczorem od 
wpół do ósmej do jedenastej w nocy. I tak każdego dnia, z wyjątkiem 
niedzieli, w której tylko parę godzin się spowiedzi słucha. […] Proszę 
wierzyć, że nic nie przesadzam, takie życie tu prowadzimy […]26.

Potwierdzeniem tych słów może być relacja ks. Jana Kasprzy-
ckiego CR, który opisuje spowiedź wielkanocną 1893 roku: „Już 
wyspowiadaliśmy przeszło 16.000 dusz, a jeszcze pozostaje do czte-
rech tysięcy i już wszyscy jesteśmy totalnie zmarnowani”27.

O skali pracy duszpasterskiej niech da nam obraz również 
statystyka z połowy lat 80. XIX wieku, sporządzona przez ks. Ba-
rzyńskiego: „Parafia św. Stanisława liczyła około 3500 rodzin, 
blisko 20.000 ludzi. W ciągu roku było 1500 chrztów, 300 ślubów 

25  W. Przewłocki, Listy z podróży…, dz. cyt., s. 43-44.
26  W. Moszyński, List do W. Przewłockiego z 21 października 1888 r., 

ACRR 25923 (rkps).
27  J. Kasprzycki, List do W. Przewłockiego z 10 maja 1893 r., ACRR 14688 (rkps).
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i 1000 pogrzebów. Rocznie było ok. 73.000 spowiedzi (razem ze 
spowiedzią dzieci szkolnych)”28.

W ciągu tych wszystkich lat zawsze brakowało księży. Ks. Ba-
rzyński miał najwyżej trzech lub czterech zmartwychwstańców 
do pomocy. Musiał polegać na sporadycznej pomocy wędrują-
cych księży diecezjalnych z Europy. Szacuje się, że pod koniec 
XIX stulecia w parafii św. Stanisława Kostki był zaledwie jeden 
ksiądz na 10.000 wiernych29.

2.3. Wspólnoty i stowarzyszenia
Ks. Barzyński, wierny charyzmatowi zmartwychwstańców 

i wizji prowadzenia parafii jako „wspólnoty wspólnot”, realizo-
wał ten zamysł poprzez zakładanie różnorakich grup i stowa-
rzyszeń parafialnych. W liście z 1887 r. relacjonuje: „Sodalicja 
Różańcowa liczy 2500 członków. Żywy Różaniec Młodych Kobiet 
1500 członkiń, Sodalicja Młodych Mężczyzn 400 osób, Towarzy-
stwo Abstynenckie 500 ludzi. Istnieje 12 stowarzyszeń wzajem-
nej pomocy, z których każde liczy około 250 członków”30. Z kolei 
ks. Walerian Przewłocki CR, tak opisał swoje wrażenia z wizy-
tacji w 1890 roku:

Nieprzebrana jest liczba towarzystw, nie wiem dokładnie cyfry, ale 
z pewnością jakich z 30. Każde ma regalia, swoje prawa. Co miesiąc 
przystępują z kolei do spowiedzi i komunii. To też tu rozdać komunię 
św., choćby w dzień powszedni nawet to nie bagatela. Setkami przychodzą, 
tysiącami31.

28  W. Barzyński, List z 18 października 1887 (ACRR), [cyt. za:] F. Grzecho-
wiak, Listy ks. Wincentego Barzyńskiego CR, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne 
Zmartwychwstańców” 2(1996), s. 70.

29  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. I, dz. cyt., s. 491; F. Grze-
chowiak, Listy ks. Wincentego Barzyńskiego CR, dz. cyt., s. 70.

30  W. Barzyński, List z 18 października 1887, dz. cyt., s. 69.
31  W. Przewłocki, Listy z podróży, dz. cyt., s. 43-44.
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Pod koniec życia ks. Barzyńskiego, jak to już zostało wcześ-
niej zaznaczone, w parafii było 51 stowarzyszeń, do których 
należało dwanaście tysięcy ludzi. Sam chór parafialny liczył 
trzystu członków. Wśród tych różnych stowarzyszeń, bractw 
kościelnych oraz patriotyczno-religijnych warto wspomnieć 
jeszcze szczególnie aktywne Kółko Dramatyczne oraz Towa-
rzystwo Muzyczno-Literackie im. Leona XIII, wspaniale uświet-
niające uroczystości religijne i patriotyczne w kościele oraz sali 
parafialnej (jednej z największych wówczas w Chicago)32.

2.4. Szkolnictwo
Jednym z priorytetów działalności ks. Barzyńskiego było szkol-

nictwo katolickie. Pod koniec XIX w. jego parafia skupiała przy 
sobie ośmioklasową szkołę podstawową z prawami państwowy-
mi, dwa licea ogólnokształcące męskie i żeńskie, szkołę handlową 
i technikum. Zabrakło tylko własnego uniwersytetu, którego nie 
udało się zorganizować, pomimo usilnych starań33.

Już w pierwszym roku proboszczowania (1874) zaprosił do 
współpracy Siostry Szkolne Notre Dame, aby prowadziły parafial-
ną szkołę podstawową. Początkowo dzieci było 150, a pod koniec 
1874 r. już 350. W roku 1890 liczba uczniów w szkole elementarnej 
dochodziła do 2000, a opiekowało się nimi 20 sióstr Notre Dame. 
Z kolei w 1897 r. było już 3000 uczniów, a szkoła była prowadzona 

32  J. Iwicki, The First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 63; B. Micewski, Polonijna 
działalność zmartwychwstańców…, dz. cyt., s. 427.

33  B. Micewski, Koncepcja duszpasterstwa polonijnego Księży Zmartwych-
wstańców w Ameryce Północnej, „Studia Polonijne”, t. III, red. M. A. Krąpiec 
i inni, Lublin 1979, s. 346. Na początku XX wieku (lata 1905–1909), wśród zmar-
twychwstańców posługujących w apostolacie wychowania w Chicago, powstał 
projekt zorganizowania centrum edukacyjnego Św. Stanisława, w skład które-
go miały wchodzić szkoła średnia, college i wydziały uniwersyteckie. Została 
zakupiona ziemia i utworzono komitety społeczne do zbierania funduszy na 
ten cel. Do roku 1913 uzbierano 18.000 USD, jednak z powodu wybuchu I woj-
ny światowej, przeznaczono je na wsparcie działań wojennych. Zob. J. Iwicki, 
The First One Hundred Years..., dz. cyt., s. 158.
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przez 40 Sióstr Szkolnych Notre Dame, 7 nauczycieli świeckich, i 5 
księży nauczycieli34.

W latach 1889–1890 ks. Barzyński wybudował nowy budynek 
dla szkoły. Był to czteropiętrowy gmach dla kilku tysięcy dzie-
ci, z wielką salą przedstawień na 10.000 miejsc. W tym samym 
czasie (1890 r.) zorganizował pierwszą polonijną szkołę śred-
nią: Kolegium św. Stanisława Kostki. Pierwszymi zmartwych-
wstańcami prowadzącymi placówkę byli ks. Józef Halter CR 
(doświadczony i oddany nauczyciel, kierował szkołą i prowa-
dził większość kursów) oraz ks. Jan Piechowski CR. Szkoła była 
przeznaczona pierwotnie dla synów polskich imigrantów, a już 
9 lat później została uznana przez całą polską społeczność emi-
gracyjną Stanów Zjednoczonych za wiarygodną instytucję edu-
kacyjną35. W roku 1930 dla uczczenia pamięci arcybiskupa Józefa 
Webera CR (1846–1918) zmieniono nazwę kolegium na Weber 
High School. W 1952 r. wyrosło z niej katolickie technikum: Gor-
don Technical High School (szkole nadano imię innego wybit-
nego zmartwychwstańca, ks. Franciszka Gordona [1860–1931]). 
Niestety, Weber High School została zamknięta w 1999 roku36. 

Ks. Barzyński okazywał także niezwykłą troskę o powołania, 
szczególnie do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. 
Od samego początku swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych 
zajęty był również projektem seminarium. W jednym ze swoich 
listów stwierdza: „W krótkim czasie, gdy tylko otworzymy na-
sze seminarium, będziemy w stanie przyciągnąć pewną liczbę 

34  J. Iwicki, The First One Hundred Years…, s. 63; W. Przewłocki, Listy 
z podróży…, dz. cyt., s. 43-44.

35  J. Iwicki, The First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 155-156; J. Iwicki, 
Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 46-47; A. Brożek, Polonia 
amerykańska…, dz. cyt., s. 151-152.

36  J. Iwicki, The First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 158-159; W. Mleczko, 
Instytucje edukacyjne zmartwychwstańców. Zarys historii i działalności, „Zeszyty 
Historyczno-Teologiczne” 12(2006), s. 169; [b.a.], Szkoła średnia im. arcyb.pa We-
bera na progu II stulecia, „Notitiae. Congregatio a Resurrectione Domini Nostri 
Jesu Christi” 1/1990 (t. 17), s. 1-7.
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pięknych dusz, i z pomocą łaski Bożej pokażemy Biskupowi, jak 
należy formować kapłanów. Ufam, że Bóg pozwoli tym planom 
pomyślnie się rozwinąć”37.

Fot. 3. Kolegium św. Stanisława Kostki w Chicago.

2.5. Sierociniec
Ks. Barzyński w 1885 r. powierzył opiece sióstr nazaretanek 

dziesięcioro sierot, zakładając w ten sposób pierwszy polski siero-
ciniec w Chicago. W latach 1889–1890 wybudował nowy dom na 
ten cel przeznaczony. Oficjalnego otwarcia dokonano 4 sierpnia 
1890 roku. Z powodu nieporozumień z siostrami, zarząd nad Sie-
rocińcem Świętej Rodziny powierzono Siostrom Szkolnym Notre 
Dame, a od roku 1899 – Siostrom Franciszkankom Błogosławionej 
Kunegundy, równocześnie przenosząc go do Avondale i nadając 
za patrona św. Wincentego Ferreriusza. W ochronce początkowo 

37  F. Grzechowiak, Listy ks. Wincentego Barzyńskiego CR, dz. cyt., s. 67, 71.
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przebywało 80 dzieci, a w późniejszych latach nawet ponad 
200. Ks. Wincenty każdego tygodnia odwiedzał podopiecznych 
i wspomagał sierociniec finansowo38. „Dziennik Chicagoski” 
z 7 kwietnia 1892 r. odnotował:

Nieszczęśliwe dzieci nazywały o. Barzyńskiego ojcem, jako że jego 
stała uwaga stanowiła dla nich moralną, duchową i materialną po-
moc. Chociaż wiele z tych opuszczonych dzieci trafiło do ochronki 
w łachmanach, ich strój w przytułku nie wskazywał żadnych śla-
dów zaniedbania. Ich schludny wygląd był dobrym świadectwem 
starań o. Barzyńskiego. Należy podkreślić, że jedynie ciężkiej pracy 
tego duszpasterza i jego wpływowi na innych duszpasterzy istnienie 
ochronki stało się możliwe39.

2.6. Bank parafialny
Ks. Barzyński szybko zauważył, że jego parafianie nie darzyli 

zaufaniem zwykłych instytucji bankowych. A przecież istniała 
potrzeba, aby z jednej strony mogli oszczędzać pieniądze mając 
pewność otrzymania rocznych odsetek, a z drugiej mieli możli-
wość zaciągania niskooprocentowanych pożyczek, które dawały 
perspektywę poprawy warunków życia. Zdecydował więc o za-
inicjowaniu w 1875 r. Banku parafialnego parafii św. Stanisława 
Kostki. Im więcej polskich imigrantów korzystało z usług banku, 
tym większe były jego aktywa. Z czasem komitet parafialny za-
chęcał ks. Barzyńskiego, aby przeznaczał te pieniądze na finan-
sowania budowy kościołów, szkół, klasztorów i sierocińców. 
I rzeczywiście, dynamiczny rozwój nowych instytucji był możli-
wy dzięki zapleczu finansowemu, jaki dawał Barzyńskiemu bank 

38  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. I, dz. cyt., s. 489; tenże, Cha-
ryzmat Zmartwychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 72-75; tenże, The First One Hundred 
Years…, dz. cyt., s. 120-123.

39  Cyt. za: J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 75.
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parafialny. Jednakże, po latach ukazała się również ciemniejsza 
strona całej sprawy: braki w dokumentacji księgowej nie po-
zwalały dokładnie stwierdzić na co pieniądze zostały wydane, 
ani kto jest wierzycielem. Sprawa ciągnęła się jeszcze wiele lat 
po śmierci Barzyńskiego i ostatecznie została zamknięta przez 
Zgromadzenie dopiero w 1923 roku40.

Parafia św. Stanisława Kostki, dzięki wspaniałej pracy ks. Wincen-
tego Barzyńskiego CR stanowiła realne centrum życia społecznego 
i religijnego Polaków. Udało mu się stworzyć „wzorcową, nowo-
czesną parafię wielkomiejską, skupiającą całość życia emigrantów 
i zaspokajającą wszelkie ich potrzeby, nie tylko religijno-moralne, 
lecz również intelektualne, materialne i kulturowo-rozrywkowe”41. 
Nie była to jednak tylko spranie działająca organizacja. Naoczny 
świadek poczynań Proboszcza ze Stanisławowa, wspominał:

Pośród tej ciągłej pracy nad organizowaniem wychodźców polskich, 
którzy gromadami przybywali do tej osady polskiej, wzmacniał i usta-
lał parafię, słowem – łączył ten lud polski w jedną wielką familię, której 
przewodniczył słowem i przykładem. W tę wielką familie starał się 
wszczepić ducha jedności i miłości prawdziwej, na wzór owej wielkiej 
familii chrześcijańskiej w pierwszych wiekach42.

Barzyński był niezwykle rzadko spotykanym typem człowie-
ka: wizjonerem, który umiał skutecznie wcielać swoje pomysły 
w życie, a jego działania modelowały postępowanie innych księ-
ży. Historyk Joseph John Parot w książce Polish Catholics in Chi-
cago, 1850–1920: A Religious History, skonstatował, że parafia św. 
Stanisław Kostki stała się modelem dla kolejnych polskich społecz-
ności katolickich w Chicago, „modelem tak silnym i atrakcyjnym, że 
mimo walk klerykalno-nacjonalistycznych, nie było polskiej parafii 

40  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 50, 102-110.
41  Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, dz. cyt., s. 20-21.
42  S. Siatka, Krótkie wspomnienie…, dz. cyt., s. 19.
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katolickiej mogącej zerwać z tym wzorem aż do okresu po Vatica-
num II”43.

Dla ks. Barzyńskiego parafia rzeczywiście stanowiła prze-
strzeń zmartwychwstania społeczeństwa, a w jego przypadku 
bardzo licznej i bliskiej jego sercu części społeczeństwa, którą 
nazywamy Polonia Chicagowska. Celem Barzyńskiego było 
jednak nie tylko podniesienie polskich imigrantów, ale również 
wszczepienie ich w amerykańską tkankę społeczną jako rów-
noprawną część. Dlatego jego działalność daleko przekraczała 
granice parafii św. Stanisława Kostki.

3. Animator życia Polonii

Wraz ze wzrostem liczby Polonii, ks. Wincenty Barzyński orga-
nizował nowe parafie oraz budował kolejne kościoły i szkoły. 
Współpracował z zakonami żeńskimi, powołał wydawnictwo, 
drukarnię i kilka czasopism. Wreszcie uczestniczył w założeniu 
towarzystwa dla księży oraz Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-
-Katolickiego.

3.1. Organizator nowych parafii i budowniczy kościołów
W latach 1874–1899 pod kierunkiem lub przy udziale ks. Ba-

rzyńskiego założono i rozwinięto 19 polonijnych parafii w Chica-
go i okolicach44. Wśród nich znajdują się: parafia Świętej Trójcy 
(1872 r.), parafia św. Wojciecha (1874 r.), parafia Niepokalanego 
Poczęcia NMP (1882 r.), parafia Cyryla i Metodego w Lemont (1883 
r.), parafia św. Jozafata (1884 r.), parafia Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy (1884 r.), parafia św. Józefa (1886 r.), parafia św. Jadwigi 
(1888 r.), parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika (1893 r.), 
parafia św. Jana Kantego (1893 r.), parafia św. Jacka (1894 r.), parafia 
Najświętszego Serca Jezusowego w Melrose Park (1895 r.), parafia 

43  J. J. Parot, Polish Catholics in Chicago…, dz. cyt., s. 75.
44  J. S. Pula, Polish-American Catholicism…, dz. cyt., s. 7.
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św. Michała (1897 r.), parafia Matki Bożej z Góry Karmel (1897 r.), 
parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Posen (1898 r.), 
parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Harvey (1899 r.), parafia 
Matki Boskiej Anielskiej (1899 r.)45.

Warto zwrócić uwagę, że przykładowo w parafiach św. Joza-
fata i św. Jadwigi pod kierunkiem ks. Barzyńskiego wybudowano 
nowe kościoły i budynki szkolne. Tam też zaszczepiał zmartwych-
wstańczy sposób prowadzenia parafii. Dla zobrazowania podaj-
my, iż parafia św. Jadwigi, której proboszczem w latach 1895–1909 
był ks. Jan Piechowski CR, w 1905 roku liczyła 1500 rodzin, 1300 
dzieci w wieku szkolnym i 34 towarzystwa46.

Nieprzypadkowo więc Stanisławowo zostało nazwane „Kościo-
łem-Matką wszystkich polskich parafii w Chicago i na Środkowym 
Zachodzie”47.

3.2. Współpraca z innymi zakonami
Ks. Barzyński bardzo cenił sobie współpracę z żeńskimi insty-

tutami życia konsekrowanego. Od samego początku proboszczo-
wania na Stanisławowie zaprosił do współpracy w apostolacie 
edukacyjnym Siostry Szkolne Notre Dame, a w 1885 r. sprowa-
dził do Stanów Zjednoczonych siostry nazaretanki. Ks. Wincen-
ty powierzył im pracę w szkołach parafialnych i sierocińcach dla 
Polonii amerykańskiej, a kiedy siostry zdecydowały się otwo-
rzyć w 1894 r. szpital (Szpital Najświętszej Maryi Panny z Na-
zaretu), to wspierał całym sercem to przedsięwzięcie. W latach 
1894–1900 szpital przyjął 956 pacjentów – imigrantów polskich 
w Chicago48. Dla ścisłości historycznej dodajmy informację 

45  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 49; tenże, The 
First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 68-106.

46  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 60.
47  J. Iwicki, The First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 68.
48  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. I, dz. cyt., s. 488-489; tenże, 

Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 82-83.
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o współpracy, wprawdzie tylko jednorocznej, z siostrami Słowa 
Wcielonego przy parafii św. Jozafata (1884 r.)49.

W temacie współpracy z siostrami zakonnymi na pierwsze 
miejsce w życiu ks. Barzyńskiego wyłania się jednak fakt zało-
żenia w 1894 r. wspólnie ze Służebnicą Bożą m. Teresą (Józefiną) 
Dudzik (1860–1918) Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od 
Błogosławionej Kunegundy (obecnie znane jako Siostry Fran-
ciszkanki z Chicago). Wydatnie pomógł im także założyć Dom 
starców św. Józefa w 1898 r. oraz Sierociniec św. Wincentego 
Ferreriusza w 1899 roku50.

3.3. Wydawnictwo, drukarnia i czasopisma
Ks. Wincenty Barzyński położył również wielkie zasługi przy 

organizowaniu polonijnej prasy i wydawnictw. W dniu 31 maja 
1887 r. założył Spółkę Wydawnictwa Polskiego wraz z drukar-
nią, której celem było wydawanie polskich katolickich gazet, 
czasopism, broszur i książek. Tym przedsięwzięciem Barzyń-
ski chciał zrealizować plan Bogdana Jańskiego, który „pragnął 
wskrzesić społeczeństwo poprzez słowo drukowane”51. Wkrótce 
zaczęły ukazywać się czasopisma:

– tygodnik „Wiara i Ojczyzna”(3.05.1887–1899),
– tygodnik „Kropidło” (24.01.1887–22.06.1888),
– tygodnik „Polacy w Chicago” (styczeń–grudzień 1890),
– „Dziennik Chicagoski” (15.12.1890–5.05.1970).
Czasopisma te, a szczególnie ostatnie, przez długie lata były 

najpoważniejszymi organami prasowymi całej Polonii. „Dziennik 
Chicagowski” stał się największym i najpoczytniejszym dzien-
nikiem poza Polską. Gazeta ta zawsze broniła katolickiej nauki 
społecznej, ucząc, że właściwa postawa obywatelska polega na 
przestrzeganiu zasad moralnych płynących z wiary katolickiej52. 

49  Tenże, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. I, dz. cyt., s. 488.
50  Tenże, Charyzmat Zmartwychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 92-98.
51  Tamże, s. 64.
52  J. Iwicki, The First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 203-209.
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W artykule wstępnym, trzeba rzec programowym, zamieszczo-
nym w pierwszym numerze, ks. Barzyński napisał:

Dziennik Chicagoski ma być gazetą katolicką. Zawsze będzie stawał 
w obronie katolickiej teorii porządku społecznego. Będzie uczył, że 
bycie dobrym obywatelem opiera się na zachowywaniu określonych 
zasad moralnych, które muszą być wyciągnięte z wiary katolickiej. 
Zatem, pośród różnych celów gazety będzie również opozycja wobec 
agitatorów porządku społecznego, ujawniająca podstępne metody 
nieprzyjaciół boskiego i ludzkiego prawa oraz korygujące kłamstwa 
przez nich propagowane53.

Kilka lat później powstały także czasopisma dla młodzieży. 
I tutaj nie zabrakło wpływu ks. Barzyńskiego, który troszcząc się 
o młodzież, zachęcił innych zmartwychwstańców do podjęcia 
takiego apostolatu. Były to:

– „Nadzieja” (1894–1895) – pierwsze polskie czasopismo ka-
tolickie dla młodzieży, którego celem było rozbudzenie ducha 
wiary i patriotyzmu;

– „Przyjaciel Młodzieży” (1895–1897);
– miesięcznik „Macierz Polska” (1899–1930) redagowany przez 

ks. Franciszka Gordona CR54.
Spółka Wydawnictwa Polskiego (Spółka Nakładowa Wydawni-

ctwa Polskiego, Polish Publishing Co.) drukowała także pierwsze 
polsko-amerykańskie podręczniki szkolne, mszaliki, książeczki do 
nabożeństwa oraz arcydzieła literatury polskiej55.

53  „Dziennik Chicagoski”, 15 grudnia 1890, s. 1.
54  W. Kruszka, Historya Polska w Ameryce, tom V, Milwaukee 1905, s. 20, 

23; J. Iwicki, The First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 210; tenże, Charyzmat Zmar-
twychwstańców…, t. II, dz. cyt., s. 71-72.

55  Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, dz. cyt., s. 21; zob. http://
library.ccsu.edu/help/spcoll/cpaa/polampub/polpub.htm (odczyt 22.12.2014); J. S. 
Pula, Polish-American Catholicism…, dz. cyt., s. 13.
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3.4. Towarzystwo Księży

Poza niezwykła pracą parafialno-społeczno-wychowawczą, 
ks. Wincenty Barzyński CR również „starał się o to, ażeby wśród 
duchowieństwa rzymsko-katolickiego panowała zgoda, jedność 
i miłość Chrystusowa, ażeby i temu ludowi dać dobry przykład 
z góry”56. W tym celu zainspirował, wraz z ks. Leopoldem Mo-
czygembą, założenie Towarzystwa Księży Rzymsko-Katolickich 
Polskich w Stanach Zjednoczonych w Ameryce, związanego ze 
Zjednoczeniem Polskim Rzymsko-Katolickim w Ameryce, naj-
starszą organizacją polonijną w USA57. Celem towarzystwa było 
utrzymanie jedności i zgody pomiędzy polskimi katolickimi księż-
mi w USA, rzeczywiste wspieranie amerykańskiego episkopatu, 
usuwanie wrogości i rywalizacji wśród duchowieństwa, lepsza 
ochrona ludu polskiego przed tajnymi stowarzyszeniami, troska 
o liturgię, promocja zakładania stowarzyszeń i szkół parafialnych 
oraz czasopism i czytelni katolickich. Obowiązki członków zakła-
dały także modlitwę i składkę, oraz doroczne trzydniowe rekolek-
cje58. Po śmierci ks. Barzyńskiego Towarzystwo zmniejszyło swoja 
aktywność. Zostało jednak odnowione staraniem biskupa Pawła 
Rhode w 1913 r. jako Zjednoczenie Kapłanów Polskich w Amery-
ce, które odegrało niezwykle ważną rolę w historii duszpasterstwa 
polonijnego59. Jego honorowym prezesem został abp Józef Weber 
CR, a ks. Władysław Zapała CR sekretarzem generalnym. Jednym 
z najważniejszych wkładów tej organizacji w formację kleru był 
dwumiesięcznik pt. „Przegląd Kościelny” wydawany w Chicago 

56  S. Siatka, Krótkie wspomnienie…, dz. cyt., s. 24.
57  A. Brożek, Polonia amerykańska…, dz. cyt., s. 64-65, 208.
58  Constitutio Sodalitatis Polonorum Catholicorum Presbyterum in Statibus Ame-

ricae Unitiis Sub Invocatione Sacratissimi Cordis Jesu et Tutela Immaculatae Conceptae 
Beatissimae Virginis Mariae, [w:] J. Iwicki, The First One Hundred Years..., dz. cyt., 
s. 240-242.

59  M. Jurzyk, O pewnym Kaszubie emigrancie, „W drodze” 9(361)/2003, [za:] 
http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/?mod=archiwumtekst&id=13228 (odczyt 
z 22.12.2014).
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jako „Organ Zjednoczenia Kapłanów Polskich w Ameryce Półn.”. 
Wśród autorów często pojawiały się nazwiska zmartwychwstań-
ców, a szczególnie ks. Karola Falińskiego, ks. Łukasza Świątkow-
skiego, ks. Pawła Tudyki, ks. Władysława Kwiatkowskiego, ks. 
Pawła Smolikowskiego, ks. Tadeusza Ligmana i ks. Władysława 
Zapały60.

3.5. Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie
Ks. Wincenty Barzyński był także współzałożycielem Zjed-

noczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (Polish 
Roman Catholic Union of America – PRCU), najstarszej i swego 
czasu największej organizacji polonijnej w USA. To właśnie w pa-
rafii św. Stanisława Kostki w dniach 14–16 października 1874 r. 
odbyła się pierwsza konwencja PRCU. Ks. Barzyński piastował 
funkcję kapelana Zjednoczenia w latach 1874–1891. To za jego 
namową Zjednoczenie przyjęło system wzajemnych ubezpieczeń 
dla wszystkich swoich członków61.

Ks. Wincenty Barzyński CR był prawdziwym ojcem i opie-
kunem Polonii chicagowskiej. Swój nadzwyczajny talent orga-
nizacyjny wykorzystał do zakładania parafii, szkół i instytucji, 
z których korzystali polscy katolicy z Chicago i które miały decy-
dujący wpływ na polskie środowisko katolickie w całych Stanach 
Zjednoczonych. Po jego śmierci w „Dzienniku Chicagoskim” 
napisano: „Nazwisko ks. Barzyńskiego przeplata się nierozdziel-
nie z historią emigracji Polskiej w Ameryce. Przez ponad 30 lat 
był on dogłębnie złączony z każdym ważnym etapem życia Pola-
ków w USA (nie tylko w Chicago), oddziaływując w przeróżnych 
kierunkach i inspirując wszystkich wzniosłymi ideałami religii 
i patriotyzmu”62.

60  „Przegląd Kościelny. Organ Zjednoczenia Kapłanów Polskich w Ameryce 
Półn.” R. 1915, z. I; J. Iwicki, The First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 246.

61  J. Iwicki, The First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 229-238; A. Brożek, 
Polonia amerykańska…, dz. cyt., s. 208.

62  „Dziennik Chicagoski”, 3 maja 1899, s. 1 (artykuł wstępny).
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Ks. Wincenty Barzyński był, jak słusznie nazwał go Michael 
J. Dziallo w tytule swojej pracy doktorskiej, „transformative leader 
for Chicago Polonia”63. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy 
jego działalność miała oparcie w autorskiej koncepcji, czy też 
zaczerpnął ją od kogoś innego. Pytanie o tyle istotne, że przed 
wyjazdem do USA spędził tylko kilkanaście miesięcy w Rzymie, 
formując się jako zmartwychwstaniec pod okiem o. Piotra Seme-
nenki i o. Hieronima Kajsiewicza, współzałożycieli zakonu.

4. Parafia w zmartwychwstańczej myśli  
odrodzenia społeczeństwa

Świecki założyciel Zgromadzenia Zmartwychwstania 
Pańskiego, sługa Boży Bogdan Jański (1807–1840) pragnął, 
aby wartości chrześcijańskie były obecne w życiu prywatnym 
i publicznym, dostrzegając w nich jedyną drogę człowieka 
do uzyskania wolności osobistej i duchowej oraz do rozwoju 
społecznego. Szczególnym miejscem realizacji tego celu miały 
być parafie, nie tylko jako ośrodki wysokiej klasy duszpasterstwa, 
ale także jako centra podejmowanych działań64. Idee przed-
wcześnie zmarłego Jańskiego starali się rozwinąć i wcielić w ży-
cie jego uczniowie na czele z o. Piotrem Semenenką (1814–1886) 
i o. Hieronimem Kajsiewiczem (1812–1873), uznawanymi za 
współzałożycieli zakonu.

Reguła zmartwychwstańców z 1850 roku (dopracowana 
w 1857 r.) uściślona cel zgromadzenia. Za główną działalność 
przyjęto apostolat wychowania w różnych jego formach oraz 
prowadzenie parafii. Ojciec Piotr Semenenko wyobrażał sobie, 

63  M. J. Dziallo, Rev. Vincent Barzyński, C.R.: A 19thCentury Transformative 
Leader for Chicago Polonia, praca doktorska obroniona 3 maja 2013 r. w Lewis 
University, Romeoville.

64  W. Mleczko, Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności 
zmartwychwstańców, Kraków 2014, s. 28.
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iż „w kole ich [zakonników] działania jest środek i obwód. Na 
obwodzie jednostkami są parafie. W środku Seminarya i Kol-
legia, i własne domy Nowicyatu i posiłków duchownych”65. 
Parafie miały być prowadzone na sposób, który po II soborze 
watykańskim określamy „wspólnotą wspólnot”. W koncepcji 
zarysowanej przez o. Semenenkę na uwagę zasługuje – jak pisa-
ła E. Jabłońska-Deptuła – współdziałanie trzech elementów: wy-
chowania młodego pokolenia, współpracy świeckich oraz pracy 
zgromadzeń żeńskich. Proboszcz „poza sprawowaniem zarządu 
parafią miał być ojcem duchownym i przełożonym nad wszel-
kiego typu dziełami prowadzonymi we wspólnocie parafialnej. 
Tak pojęta funkcja proboszcza wymagała nie tylko fachowo-inte-
lektualnego przygotowania, lecz ogromnego autorytetu osobi-
stego, wypływającego z dojrzałości duchowej”66. 

Pierwszym, któremu o. Semenenko powierzył swój zamysł 
prowadzenia parafii był ks. Adolf Bakanowski. Semenenko 
w swoim Dzienniku pod datą 16 września 1866 zapisał: „Daje 
mu [Bakanowskiemu] ważny instrument urządzenia parafii”67. 
Niestety, dokument ten (jeżeli w ogóle był spisany) zaginął. Jego 
treść możemy poznać z poczynań ks. Bakanowskiego w parafii 
w Pannie Marii w Teksasie, gdzie udał się zaraz po tej rozmowie. 
W swoich wspomnieniach Bakanowski po latach zapisał: 

W parafii zaprowadziliśmy bractwo Różańca św., osobne dla mężczyzn, 
a osobne dla kobiet. Za pośrednictwem żywego Różańca urządziliśmy 

65  P. Semenenko, Wystąpienie na Kapitule Generalnej w dniu 22 lipca 1857 
r., [w:] tegoż, Pisma o. Piotra Semenenki, ACRR, sygn. brak (mps), t. IV, s. 10; por. 
P. Smolikowski, Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, kserokopia 
rkpsu, ACRR, sygn. brak, zeszyt 6, s. 90.

66  E. Jabłońska-Deptuła, Parafia w zmartwychwstańczej myśli odrodzenia kato-
licyzmu polskiego, „W Drodze” 5(1978), s. 57.

67  P. Semenenko, Dziennik (1851–1886), Rzym-Kraków 2013 (wersja elektro-
niczna, archiwum własne).
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parafię podług danych nam przez O. Semenenkę wskazówek. Była to 
jakoby jedna wielka rodzina, w miłości i zgodzie w zagrodach swych 
pracująca68.

Jak można wywnioskować z powyższego zapisu, wzorem dla 
organizacji parafii zmartwychwstańczych była wspólnota pierw-
szych chrześcijan opisana w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. 
Miała to być jedna rodzina, gdzie „wszyscy będą kochali się i żyli 
jak bracia”69. Praktycznym sposobem realizacji takiego zamierzenia 
było zakładanie różnych organizacji, poprzez które parafia dąży-
ła do zaspokojenia wszelkich potrzeb wiernych, a więc religijnych, 
umysłowych i materialnych. Takie bractwa, stowarzyszenia i kluby 
religijno-patriotyczne, które miały swoje statuty, sale zebrań, swo-
ich księży-opiekunów i swoje specjalne zadania. Zakładano więc 
bardzo ważną rolą współpracowników świeckich, których duszpa-
sterze mieli formować i aktywizować70. 

Organizacje parafialne w parafiach zmartwychwstańczych 
można za s. M. Andrea SSND i ks. J. Iwickim CR pogrupować 
w sześć zbiorów. W skład pierwszego wchodziły stowarzysze-
nia odpowiedzialne za założenie parafii lub za jej bieżące utrzy-
manie. Drugą grupę stanowiły organizacje, których celem była 
pomoc przy uświęceniu swoich członków poprzez uczynki mi-
łosierdzia co do ciała i duszy. Trzecia składała się z towarzystw, 
których celem była pomoc proboszczowi w różnorakich huma-
nitarnych, edukacyjnych i charytatywnych przedsięwzięciach. 
Zbiór czwarty zawierał organizacje założone, aby zabezpieczyć 

68  A. Bakanowski, Moje wspomnienia, Lwów 1913, s. 69.
69  H. Kajsiewicz, Pamiętnik o początkach Zgromadzenia Zmartwychwstania 

Pańskiego, [w:] tegoż, Pisma, t. III, Berlin–Kraków 1872, s. 484.
70  A. Bakanowski, Moje wspomnienia, dz. cyt., s. 42; E. Jabłońska-Deptuła, 

O. Piotr Semenenko, „Znak” 6(1966), s. 698; taż, Parafia w zmartwychwstańczej my-
śli…, dz. cyt., s. 55-59; B. Micewski, Koncepcja duszpasterstwa polonijnego…, 
dz. cyt., s. 340-341; A. Kardaś, Droga charyzmatyczna Hieronima Kajsiewicza, Kra-
ków 2006, s. 216, 297.
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niezależność finansową polskich imigrantów. Piąta grupa to kół-
ka teatralne i literackie. Natomiast szósty zbiór stanowiły grupy 
parafialne afiliowane do większych organizacji istniejących nie-
zależnie od parafii71 (zob. Schemat 1).

Schemat 1. Grupy organizacji parafialnych w polonijnych parafiach zmar-
twychwstańczych (oprac. własne).

Pełną realizacją koncepcji Założycieli Zmartwychwstańców 
były później wspaniale prowadzone przez ks. Barzyńskiego 

71  J. Iwicki, The First One Hundred Years…, dz. cyt., s. 249; M. Andrea, The 
Societies of St. Stanislaus Kostka Parish, „Polish American Studies”, IX, No. 1–2 
(January-June, 1952), s. 27.
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i jego współbraci parafie w Ameryce Północnej72. Jednakże, Ba-
rzyńskiemu należy oddać, że nie tylko realizował powierzony 
mu zamysł, ale twórczo go rozwinął oraz ukazał, że można go 
wcielić w życie z wielkim pożytkiem dla lokalnej społeczności. 
Zauważył to P. Smolikowski, pisząc:

Nie tylko tedy Chicagowskim Polakom oddawał on [Barzyński] ogrom-
ną usługę, ale i Zgromadzeniu miał wskazywać, po jakich drogach mia-
ło kroczyć. Myśl urządzenia parafii na sposób gminy jerozolimskiej, tak 
aby ona stała się zaporą socjalizmu [dziewiętnastowiecznego], wyszła 
z głowy X. Semenenki i znajduje się streszczona w konstytucjach na-
szych, ale mogła pozostać zawsze ideałem tylko. Trzeba było człowie-
ka, któryby ją w życie wprowadził i zastosował do warunków życia 
teraźniejszego. Tym był po X. Bakanowskim X. Wincenty Barzyński73.

To właśnie dzięki tak prowadzonej parafii miał się dokonać 
podstawowy proces odrodzenia społeczeństwa. Tak funkcjonu-
jąca parafia miałaby stać się wzorem dla innych księży, o czym 
jawnie pisał Kajsiewicz: „mamy zamiar, chęć, wolę najszczerszą 
aby te parafie które tu i ówdzie mogłyby nam być powierzone, 
uczynić wzorem chrześcijańskiego życia, a tym samym innym 
kapłanom dać niejako okazję, pobudkę, a nawet i pomoc we 
wzięciu się do podobnego dzieła”74. I trzeba przyznać, że taki 
model parafii polonijnej był wzorem dla wielu księży w różnych 
miejscach Stanów Zjednoczonych i Kanady75. 

72  B. Micewski, Koncepcja duszpasterstwa polonijnego…, dz. cyt., s. 339-347.
73  P. Smolikowski, Historya Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, zeszyt 

17, s. 55, ACRR, sygn. brak (kserokopia rękopisu).
74  H. Kajsiewicz, Pamiętnik o początkach…, dz. cyt., s. 484.
75  S. Siatka, Krótkie wspomnienie…, dz. cyt., s. 5-6.
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5. Podsumowanie

Wyjeżdżając do pracy misyjnej w USA ks. Wincenty Barzyń-
ski był przekonany, że realizując zamysł założycieli zmartwych-
wstańców, parafia może rzeczywiście stać się przestrzenią 
zmartwychwstania społeczeństwa. W rok po objęciu parafii św. 
Stanisława Kostki, ks. Wincenty Barzyński z wiarą pisał: „Przed 
Bogiem i ludźmi świadczyć będzie wielu, że można było cud 
zmartwychwstania narodu wykonać i zachować cośmy najdroż-
szego do zachowania mieli: serce polskie, katolickiego, biednego 
ludu naszego […]”76. Z tą wiarą ks. Barzyński przez 25 lat pra-
cował na rzecz chicagowskiej Polonii. I nawet jego przeciwnicy 
musieli w końcu uznać wielkość jego dokonań. „[Zmartwych-
wstańców] dewizą jest praca, praca i jeszcze raz praca, a tą pracą 
blisko czterdziestoletnią dokonali cudów. Wychowali całe dwa 
pokolenia na dobrych Polaków. Za ich przykładem postępować 
zostali zniewoleni inni naczelnicy ludu w całej Ameryce”– pisał 
W. Dyniewicz w „Gazecie Polskiej w Chicago”77.

Potwierdzeniem wyjątkowej społecznej roli ks. Wincenty Ba-
rzyńskiego jest nie tylko umieszczenie jego biogramu w Słowniku 
biograficznym katolicyzmu społecznego w Polsce78, ale nade wszystko 
wpływ, jaki wywarł na całą polską populację w Chicago. Bez cie-
nia wątpliwości był niezwykłym liderem, który pomógł zachować 
„Polskość”, a zarazem zaadoptować „Amerykańskość”. Dzięki ta-
kiemu strategicznemu podejściu nie tylko zachował od obumarcia 
społeczność polskich katolików w Chicago, ale doprowadził do jej 
rozkwitu. Barzyński, kierując się hasłem „Bóg i Ojczyzna”, widział 
parafię nie tylko jako przestrzeń spotkania z Bogiem i wspólnotą 
katolicką, ale także jako:

76  W. Barzyński, List do P. Semenenki z 15 grudnia 1875 r., ACRR 8940 (rkps).
77  W. Dyniewicz, Papierowa wojna w Chicago została ponownie zawieszona, 

dz. cyt., s. 56.
78  Słownik biograficzny…, dz. cyt., s. 20-21.
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– organizację społeczną, w której lokalna wspólnota mogła 
nie tylko podtrzymywać, ale również rozwijać swoją tradycję, 
język i kulturę;

– środowisko edukacji na wszystkich szczeblach;
– miejsce podnoszenia z nizin moralnych i kulturalnych;
– katalizator zdrowej asymilacji społecznej – pomagała przejść 

od wyobcowania społecznego (zamknięcia imigrantów we włas-
nym środowisku) do pełnoprawnego uczestniczenia w życiu lo-
kalnej społeczności;

– inkubator przedsiębiorczości (od ludzi wyzyskiwanych do 
przedsiębiorczych z własną inicjatywą).

I właśnie dzięki realizacji tej wizji, parafia stawała się prze-
strzenią zmartwychwstania społeczeństwa: zmartwychwstania 
duchowego, materialnego i kulturalnego.

W życiu i działalności ks. Wincentego Barzyńskiego spraw-
dziły się słowa ks. Hieronima Kajsiewicza: „Urządzić społecznie 
po chrześcijańsku parafię, jest to rozwiązać zadanie urządze-
nia całej społeczności ludzkiej, całego narodu, całego rodzaju 
ludzkiego”79.

79  H. Kajsiewicz, Pamiętnik o początkach…, dz. cyt., s. 483.
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