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Dzieje Parafii sw. Kazimierza 
(Diamond Jubilee 1902-1977 Saint Casimir Church, Baltimore, MD) 

 

W 1868 roku mała gromadka Polskich emigrantów szukała schronienia i przybyła do 
Baltimore, gdzie wylądowała w okolicy Felis Point. Dola tych pierwszych wygnańców 
była trudna i straszna-przechodzili głód i nędzę. Pomimo ciężkich warunków nie 
zapomnieli, że byli Rzymsko-katolicy i ich marzeniem było wybudować dom Boży. Nikt z 
nich nie wiedział, że w przyszłości będą należeli do parafii św. Kazimierza. 

Najpierw zorganizowała się mała gromadka Polaków, i około roku 1880, Ks. Piotr 
Kończ rozpoczął małą Polską parafię św. Stanisława Kostki. Poważna liczba Polaków 
osiedliła się w dzielnicy zwanej "Canton". Odległość Kościoła św. Stanisława od Canton 
była nieco daleka. Dlatego Proboszcz parafii św. Stanisława, Ks. Tomasz Morys, w 
kwietniu w roku 1902, zakupił duży obszar ziemi między ulicami Kenwood i Lakewood. 
Budowa nowego kościoła szła szybko, tak że 9-go listopada tegoż roku, kościół był 
uroczyście poświęcony na służbę Bożą przez Jego Eminencję, Kardynała J. Gibbons. W 
tym samym roku plebania i budynek sióstr zakonnych były wybudowane. 

W roku 1903, Siostry Felicjanki rozpoczęły uczyć w szkole parafialnej aż do roku 1921, 
w którym roku ich miejsce zajęły Siostry Franciszkanki. 

Ks. Morys opiekował się kościołem, a raczej, misją św. Kazimierza w Canton jako filią 
parafii św. Stanisława, wysyłając swych asystentów, aby odprawiali nabożeństwa w 
kościele. Przez dwa lata opiekowali sie tą misją Ks. Franciszek Wszołek i Ks. Karol 
Kotlarz. W roku 1904, misyjka św. Kazimierza została wzniesiona do godności parafii. 
Pierwszym proboszczem został Ks. Karol Kotlarz. 

Czym więcej Polaków przybywało, parafia się powiększała i każdy czuł się jak w 
swoim kraju, a kościół był ich wspólnym domem. 

Ks. Józef Dulski został drugim proboszczem od 1904 do 1906 roku. Ks. Jan Mard 
zastąpił go, lecz nie na długo. Po trzech miesiącach udał się w nieznane strony, i tak pamięć 
o nim całkowicie zaginęła. Nie mając Polskich księży do pomocy, Kardynał Gibbons 
powołał 00. Franciszkanów, aby objęli zarząd parafii św. Kazimierza. Przez pewien czas 
doglądali parafię 00. Euzebiusz Pelc i Antoni Romański. 

Od roku 1907 do 1920, O. Jozafat Bok był czwartym proboszczem. Parafia liczyła 280 
rodzin a do szkoły uczęszczało 280 dzieci. Przy opuszczeniu parafii św. Kazimierza, O. 
Jozafat zostawił swemu następcy 5,000 parafian i 711 dzieci szkolnych. O. Bok, swym 
poświęceniem i dobrocią, zyskał u parafian szacunek i wielkie zaufanie. 

Przew. O. Benedykt Przemielewski otrzymał zawiadomienie, że jest przeznaczony na 
piątego proboszcza do parafii św. Kazimierza w roku 1920. Miał bardzo wielkie trudności z 
budową nowego kościoła. Parafianie domagali się nowego kościoła, lecz wiele przyczyń 
stały na przeszkodzie. W roku 1921 zabrano się do polepszenia szkoły i dokupiono czwarty 
budynek na szkołę sześcioklasową. Następnie, zakupiono dwa domy dla Sióstr. 
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Po załatwieniu tych niezbędnych potrzeb, szkoły i domu Sióstr, zaczęto myśleć o 
budowie nowego kościoła. W roku 1925, 30 - go sierpnia, odbyło się uroczyste 
poświęcenie gruntu pod nowy kościół. W następnym roku, 11 - go kwietnia, Ks. 
Arcybiskup M. Curley dokonał uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego. Na Boże 
Narodzenie w 1926 roku, odbyła się pierwsza pasterka. Według obliczeń, na tym 
pierwszym nabożeństwie brało udział przeszło 3000 wiernych. Nastrój był bardzo uroczy-
sty i wzruszający. 
Wielki ołtarz w kościele jest kopią ołtarza w Bazylice św. Antoniego w Padwie. 

W roku 1934 zakupiono fabrykę naprzeciw kościoła na Kenwood i O'Donnell ulic na 
szkołę. Obecnie mieści się w tym budynku osiem klas, laboratorium, specjalna klasa na 
czytanie, i biblioteka. 

Następnym proboszczem został O. Jakub Cholewka, który zabrał się energicznie do 
pracy pasterskiej, by dokończyć dzieło swego poprzednika. Pod jego roztropnym 
kierownictwem spłacono długi ciężące na parafii w sumie 250,000 dolarów. Następnie O. 
Jakub odnowił plebanie, dom sióstr, i szkołę kosztem 75,000 dolarów. Stan zdrowia O. 
Jakuba zaczął się pogorszać iw roku 1948 opuścił parafię, a O. Alojzy Sobuś został 
mianowany siódmy proboszcz parafii. 

Za O. Sobusia kadencji obchodzono Złotą Rocznicę kościoła, który był odremontowany 
wraz ze szkołą. Pozakładane były mikrofony najnowocześniejsze i głośniki. Parafia bardzo 
dobrze organizowała się, lecz cała dzielnica "Canton" zaczęła się zmieniać. Dużo parafian 
zaczęło się przenosić za miasto. Budynki szkolne starzały się i zachodziła potrzeba 
wybudować nowe. Przy pomocy i hojnej ofierze parafian, szkoła została wybudowana i 
poświęcona w roku 1955. We wrześniu, 1961 roku, Ks. Alojzy Sobuś, po długiej chorobie, 
zmarł. 

Jako ósmy proboszcz, O. Ernest Wieprecht został mianowany do kościoła św. 
Kazimierza. Miał wielkie zamiary - odnowienie salę parafialną, lecz tylko dokonał 
ulepszeń przeciw pożarowych, ponieważ został przeniesiony do Kościoła św. Stanisława 
Kostki. O. Ernesta plany zostały dla nowego proboszcza. 

O.Modest Darwaszewski objął urząd proboszcza w 1963 roku. Przy dobrej organizacji 
parafialnej skarbiec był dobrze uposażony, więc wybudowano nową plebanię i budynek na 
zebrania, które zostały wykończone w 1965 roku. Następno, ściany boczne w kościele były 
pięknie odmalowane i cała podłoga wyłożona dywanami. W 1965 roku, 17 czerwca, po raz 
pierwszy w dziejach historii św. Kazimierza, Jego Eminencja Kardynał Shehan wyświęcił 
sześciu Franciszkanów na kapłanów. Jeden z nich, O. Kasper Niedziałkowski, był 
parafianinem św. Kazimierza. 

W 1967 roku, dziesiątym proboszczem został Jozafat Piasta, za którego zaszły bardzo 
duże zmiany liturgiczne. Watykan II nakazał odprawiać nabożeństwa w języku rodzinnym 
i zwrócony twarzą do ludzi. Z tego powodu, ufundowano ołtarz przenośny, przy którym 
Msze święte były odprawiane w języku Polskim i Angielskim. Watykan II też upoważnił 
komitet kościelny do zabierania głosu; to zbliżyło parafian do kościoła. Uchwalono wielkie 
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reparacje, jak na przykład; nowe chodniki dookoła budynków, nowe ubikacje wstawione, 
odnowienie sali, która jest używana na zabawy, obiady, bankiety i inne zebrania, również 
Dom Sióstr. Towarzystwa kościelne i Komitet Reparacyjny przyczyniły się bardzo dużo do 
remontu. 

W roku 1973, O. Jozafat, ze względu na pogarszający się wzrok, ustąpił biuro 
proboszcza. Jego miejsce objął O. Gerald Kędziora, który był asystentem w Kościele św. 
Kazimierza przez dwadzieścia lat. Będąc tak długo, O. Kędziora orientował się dobrze 
jakie były braki i niedociągnięcia. Nowa kuchnia i elektryczne urządzenia były potrzebne 
w sali parafialnej. Cały ten plan kosztował 33,000 dolarów. 
W tym okresie warunki życiowe poszły do góry, a i koszta również; jak na przykład: opał, 
szkoła, i nowe piece centralne w kościele, w szkole, i w domu Sióstr Zakonnych były 
założone. Wydatki finansowe na utrzymanie szkoły były wielkie. Z tego powodu Komitet 
Kościoła uchwalił, w 1975 roku, by szkoła św. Kazimierza i szkoła św. Stanisława Kostki 
złączyły się razem. Nowa szkoła została nazwana pod imieniem Ojca Kolbe; klasy od 
przedszkola do czwartej są u św. Stanisława, a od piątej do ósmej u św. Kazimierza. 

W roku 1976, zaczęły się przygotowania do 75 - tej Rocznicy Kościoła św. Kazimierza. 
W tym czasie zostało wykończono dużo prac i zmian, które zawdzięczamy Ojcu Geraldowi 
Kędziora, Ojcu Bernardowi Kuczborskiemu. Ojcu Dawidowi Stoyell, wszystkim 
Towarzystwom kościoła, i parafianom. Dzieci św. Pamięci państwa Bolewickich 
ufundowali organy dla kościoła na wieczną pamięć swych rodziców, Józefa i Leokadii 
Bolewiccy. 

W całym okresie rocznicy odbywało się dużo zabaw tanecznych, imprez, i 
liturgicznych nabożeństw, na które uczęszczało dużo parafian i wiernych. Bankiet 
Jubileuszowy odbył się 30 - go października, na sali Eastwind. Z okazji tej rocznicy, 
przybyło dużo wielkich dostojników kościoła, stanowych oficerów i wiernych parafian. 

W następnym tygodniu, 6 - go listopada, Msza Dziękczynienia była odprawiona, na 
której był obecny Jego Ekscelencja Kardynał Shehan. Celebrant Mszy Świętej był 
Arcybiskup Borders i siedemdziesiąt księży. Kazanie było wygłoszone przez O. Marian 
Tolczyk, prowincjał OO. Franciszkanów. Cały kościół był przepełniony przez wiernych. 

Prawda, początki były trudne i bolesne, czego nie brakowało w naszej parafii, lecz, 
zawdzięczając Panu Bogu, przetrwaliśmy wiele trudności i doczekaliśmy istnienia naszej 
parafii św. Kazimierza ponad 75 lat. W dalszym prosimy Pana Boga o opiekę nad nami na 
przyszłe długie, długie lata. 


