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Dziesięciolecie Parafii Serca Maryi, Graceland Park, MD 

(Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Ks. St. Wikarskiego Proboszcza Parafii Serca Maryi, Graceland, MA) 

 

 

W pięknej okolicy znanej, jako Graceland Park, wschodniej części miasta 

Baltimore, otworzyła się nowa kolonia polska; wielki obszar ziemi parcelowany na loty 

budownicze, szybko zakupione przez polaków w tej stronie miasta. 

Wielebny Ksiądz Wikarski, przewidując, że tu polska osada powstanie, więc podaje 

sugestię budowy kościoła polskiego i szkoły. Ponieważ budowa domów rodzin polskich 

szła szybkim krokiem, więc Wielebny Ksiądz Proboszcz Wikarski wybiera najpiękniejszą 

okolicę z tego obszaru ziemi i rezerwuje ją, jako miejsce na polski Kościół, szkołę i dom 

Sióstr. 

Niedługo czeka Ksiądz Proboszcz, albowiem tego samego roku, za pozwoleniem 

Przewielebnego Księdza Arcybiskupa Curley, buduje na tym uroczym miejscu wspaniały 

budynek szkolny, w którym mieści się obszerna hala, obecnie używana, jako Kościół 

tymczasowy, dziewięć klas i, piękne mieszkanie dla Wielebnych Sióstr Nauczycielek. 

Znaczny rozmiar ziemi między pleban ją a tą wspaniałą szkołą, jest rezerwowany na 

przyszłą świątynię. 

Również paraf ja posiada przy German Hill Road w pięknej okolicy swój własny 

cmentarz, który obejmuje sześćdziesiąt pięć akrów ziemi. 
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W tym roku mija dziesięć lat od założenia Parafii Serca Maryi, a dwadzieścia pięć 

lat, jak Przewielebny Ksiądz Proboszcz Stanisław F. Wikarski opuścił Seminarium Polskie, 

w Orchard Lake, Michigan. 

Nie może więc być piękniejszej uroczystości nad tą uroczystość, która się odbędzie 

dnia 21go czerwca, 1936 roku, w jego młodej parafii, w Graceland Park, przez niego 

założonej. 

Zacny ten kapłan urodził się dnia 4-go kwietnia, 1882 roku, w mieście Baltimore. 

Lata dziecięce spędził w domu zacnych i pobożnych rodziców, Wojciecha i Magdaleny 

Wikarskiej, potem rozpoczął swoje nauki w miejscowej szkółce elementarnej, Św. 

Stanisława Kostki. Już wtenczas ukazują się w młodym chłopięciu, Stanisławie, 

niepospolite zdolności i charakter zacny. Przyjął Pierwszą Komunię Św. w kościele 

parafialnym, za czasów Księdza Proboszcza Skrentnego, a Bierzmowanie z rąk Jego 

Eminencji Księdza Kardynała Gibbons. Po ukończeniu szkoły parafialnej, wraca Stanisław 

razem z dwoma studentami do tejże samej szkoły, oczekując, na wysłanie do wyższych 

szkół; a w tym czasie, podobało się Bogu zabrać Księdza Proboszcza Skrentnego, i przez to 

studenci zostali bez opieki. 

Po upływie kilku lat, Matka Wielebnego Księdza Wikarskiego udała się do Księdza 

Mieczysława Barabasza, Proboszcza Parafii Matki Boskiej Różańcowej, by wybrał szkołę 

odpowiednią dla jej syna. Na zapytanie Księdza Barabasza, czy może szkołę opłacić, 

Matka odpowiada potwiedzająco. 

Tego samego roku, Stanisław, jako młody student, był wysłany do Seminarium ŚŚ. 

Cyryla i Metodego w Orchard Lake, Michigan, gdzie po przebyciu niespełna dziesięciu lat, 

był wyświęcony na kapłana dnia 17-go czerwca, 1911 roku. Mniejsze święcenia otrzymał 

od Jego Ekscelencji księdza biskupa Webera, a wyższe święcenia od Przewielebnego 

Biskupa E. Keilly, D. D. w asystencji księdza biskupa Webera. Po wyświęceniu, młody ka-

płan odprawił pierwszą solenną Mszę Św. w kościele Św. Kazimierza, w Baltimore, 

Maryland. 

Po krótkich wakacjach, Wielebny Ksiądz Stanisław Wikarski objął posadę asystenta 

przy kościele Św. Maryi, w Appleton, Wisconsin. Na tym stanowisku pozostał cztery 

miesiące, kiedy to oddano mu zarząd Parafii Św. Jadwigi w Wisconsin, a po sześciu 

miesiącach przeniesiony był do Parafii św. Marka, która była zamknięta przez kilka 

miesięcy z powodu zaburzeń. Parafia ta znajdowała się w niełatwych stosunkach, ale 

niczym nie zrażony, podjął pracę na nowym stanowisku. Pod kierownictwem młodego 

proboszcza, ks. Stanisława Wikarskiego był przywrócony spokój i porządek, a jako 

nagrodę za to, został wysłany do jednej z piękniejszych parafii. 

Po dwóch łatach, Ksiądz Proboszcz Wikarski przybył do Baltimore, na pogrzeb 

swojego Ojca. W dzień pogrzebu Ojca Księdza Wikarskiego, umarł Ksiądz M. Barabasz, 

Proboszcz Parafii Matki Boskiej Różańcowej. Wielebny Ksiądz Proboszcz S. F. Wikarski 

zatrzymał się na pogrzeb ś. p. księdza Barabasza. 
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Po pogrzebie miał konferencję z Kardynałem Gibbons, który zapytał się Księdza 

Wikarskiego, czyby zechciał powrócić do Baltimore, albowiem wtenczas był brak wielki 

Księży polskich. Ten zgodził się i po dwóch miesiącach wrócił do Baltimore i od razu 

został przyjęty do diecezji baltimorskiej, naznaczony na wikarego do Parafii Matki Boskiej 

Różańcowej, gdzie przebywał dziesięć lat. 

W roku 1926 Przewielebny Ksiądz Arcybiskup Curley zamianował Wielebnego 

Księdza Stanisława F. Wikarskiego na zorganizowanie nowej parafii, w której obecnie jest 

Proboszczem. 

Nic też dziwnego, że wobec jego zacnego i sprawiedliwego życia, cieszy się 

najlepszą sławą pomiędzy ludem tutejszym, któremu nie jedną ważną oddał usługę. 

Otacza go również głęboka cześć ze strony, tak starszego, jak i młodego 

duchowieństwa, które w nim widzi doświadczonego przewodnika, tak w sprawach 

świeckich, jak i duchownych. 

Jako prawy polak jest z natury gościnnym i jest pełen humoru, która to okoliczność 

pozyskała mu wielu przyjaciół, tak z duchowieństwa, jak i z osób świeckich. 

Żył dotychczas czyniąc dobrze, więc z całego serca życzymy mu, by Bóg 

Najwyższy pozwolił mu w przyszłości dla dobra Kościoła Katolickiego i Polonii 

amerykańskiej dożyć ZŁOTEGO JUBILEUSZU tak kapłaństwa jak i duszpasterstwa. 


