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ZARYS HISTORII PARAFII Św. KAZIMIERZA 

BALTIMORE, MARYLAND 
(Srebrny Jubileusz Parafii Św. Kazimierza 1902-1927) 

 
 PARAFIA Św. Kazimierza w Baltimore, Md., powstała z parafii Św. Stanisława 
Kostki, pierwszej parafii polskiej w Baltimore, Md. Założycielem jej był Ksiądz Tomasz 
Morys, proboszcz parafii Św. Stanisława. Przyczyną powstania tej nowej parafii była, 
zbytnia odległość kościoła dla Polaków zamieszkałych w dzielnicy Canton, a należących 
do parafii Świętego Stanisława. Na ich to prośbę. Ksiądz T. Morys już w roku 1900 czynił 
starania o zakupno odpowiedniego miejsca pod nowy kościół i szkołę. Nareszcie w roku 
1902, w miesiącu kwietniu, zakupił od Canton Company, obszar całego bloku między 
ulicami Kenwood i Lakewood, mając po bokach ulicę O'Donnell. Objętość loty była, 60 
stóp szerokości a 330 stóp długości. Do budowy nowego kościoła przystąpiono 
natychmiast, tak, że już 9-go listopada, tego samego roku nowy kościół był poświęcony 
przez J. E. Kardynała Gibonsa i oddany do użytku parafian. Budynek był dwupiętrowy z 
cegły; na dolnym piętrze mieścił pięć klas szkolnych, a na drugim, obszerny kościół na 750 
siedzeń, oprócz chóru. Koszta budowy nowego kościoła wynosiły przeszło $35.000.00. W 
tym samym roku Ks. Morys za kupił grunt pod plebanię i dom Sióstr, na rogu 0'Donnell i 
Binney. Naukę w szkole parafialnej rozpoczęto z początkiem roku 1903, pod 
kierownictwem Sióstr Felicjanek. 
 

 
KAPLICA MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY 

Ks. Tomasz Morys rządził parafią Św. Kazimierza jako filią parafii Św. Stanisława, 
powierzając jej administrację swoim księżom asystentom. Do roku 1904 administrowali 
parafią Ks. Wieszok i Ks. Karol Kotlarz, który z początkiem 1904 roku był naznaczony 
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pierwszym proboszczem parafii Św. Kazi mierzą. W październiku 1904 roku, Ks. Kotlarz 
był przeniesiony do nowo zorganizowanej parafii polskiej na Wagners Point, a na jego 
miejsce naznaczona był Ks. Józef Dulski, który na urzędzie proboszcza pozostał aż do 
marca 190( roku. Jego miejsce zajął Ks. Jan Mard, lecz tylko do czerwca tego samego roku 

 
OJCOWIE FRANCISZKANIE 

W czerwcu 1906 roku, J. E. Kardynał Gibons powierzył obsługę parafii Św. Kazimierza 
OO. Franciszkanom, którzy już od roku objęli byli parafię Św. Stanisława Kostki. Aż do 
końca roku administrowali parafią O. Euzebiusz Pelc OMC. i O. Antoni Romański, OMC., 
kiedy Przewielebny Ojciec Prowincjał, Jacek Fudziński naznaczył O. Jozafata Bok, O. M. 
C. jako proboszcza parafii Św. Kazimierza. Po dwóch latach, to jest, w roku 1908, na mocy 
umowy 
 
 

 
KRUCHTA Z WIDOKIEM NA KAPLICĘ MATKI BOSKIEJ 

między O. Prowincjałem J. Fudzińskim, a J. E. Kardynałem Gibonsem i Kurią 
Kardynalską, parafia Św. Kazimierza przeszła na stałe pod zarząd OO. Franciszkanów. 

Przy objęciu parafii przez O. Jozafata Bok, stan parafii przedstawiał się jak następuje. 
Do parafii należało 280 rodzin. Do szkoły uczęszczało 130 chłopców i 150 dziewcząt, 
razem 280. Dochodu w roku 1906 było, $6.436.33, rozchodu, $6.764.40. Długu na parafii 
było $34.844.00. Stan więc finansowy z początkiem roku 1907 nie był, na owe czasy, zbyt 
świetny. Nie zrażało to jednak nowego Ks. Proboszcza, zabrał się ochoczo i energicznie do 
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pracy, i z dobrą wolą parafian, których szacunek i zaufanie wnet pozyskał, już w 
pierwszym roku swego urzędu, spłacił dwa tysiące z długu parafialnego. 

 
PROJEKT BUDOWY NOWEGO KOŚCIOŁA. 

W roku 1913, postanowiono zabrać się do budowy nowego kościoła. — Sformowano 
komitet, którego zadaniem było, zbierać ofiary na nowy kościół od nie parafian. W skład 
tego komitetu wchodzili następujący parafianie: Karwacki W., Ratajczak A., Sobczak K., 
Wegner F., Karczewski L., Piekarski K. Cieśla P., Jaworski A., Jaworski J., Bolewicki M., 
Michalak M., Paszka A. Oleś J., Radecki St., Czarski J., Brywczyński Win., Cholewiński 
St., Zygaj Fr. Dębek J., Reguła P„ Strugała W., Sibistowicz K., Łukaszewski Fr.; Kocent 
A.; Brzozowski J. i Markiewicz Jan. Komitet ten, po iście mozolnej i, często bardzo 
nieprzyjemnej pracy, zdołał skolektować $1.102.35. Z deklaracjami parafian, z ofiar 
Bractw i Towarzystw parafialnych i innych źródeł, wpłynęło $12.781.16, razem 
$13.883.51. Suma ta, razem z nadwyżką z roku 1913, zużyta była na spłacenie długu 
parafialnego, zniżając go do $3.880.04. Chociaż więc, jeszcze na parafii ciążył dług, O. 
Jozafat z początkiem roku 1914, począł opracowywać razem z architektem, B. Woźnym, 
szkice i kosztorysy nowego kościoła. Niestety, zabiegom jego kres położyła 
wszechświatowa wojna, tak, że, z powodu wygórowanych cen, tak materiału, jak i 
robotnika, postanowiono zaniechać zamiaru budowy nowego kościoła podczas wojny. 
Wojna jednak, trwała dłużej niż się spodziewano, a czasy powojenne, jeszcze mniej były 
odpowiednie na rozpoczęcie budowy. I tak zeszło aż do końca roku 1920. 

 
ZMIANY W ROKU 1920. 

Na kapitule O. O. Franciszkanów, która odbyła się we wrześniu, 1920 roku, O. Jozafat 
Bok był przeniesiony do Elmhurst, na wypoczynek, a na jego miejsce, jako proboszcz, był 
naznaczony O. Benedykt Przemielewski, były asystent na Stanisławowie. Odpoczynek O. 
Jozafata na nowym miejscu nie trwał długo; znużony i sterany uciążliwą pracą w parafii, 
nie mógł się oprzeć atakom choroby, której początki sięgały tych lat, kiedy sam, bez innej 
pomocy, pracował i mozolił się, w dość już wówczas, licznej parafii. Pożegnał się z tym 
światem 28-go października, 1921 r., w Elmhurst, gdzie też i był pochowany. Cztery lata 
później, staraniem obecnego O. proboszcza, zwłoki jego były sprowadzone do Baltimore i 
złożone w grobowcu O. O. Franciszkanów, na cmentarzu Św. Stanisława Kostki. 
 Św.p. O. Jozafat Bok, był to kapłan Boży, w pełnym tego słowa znaczeniu, 
cnotliwy, gorliwy dla dobra dusz mu powierzonych, niestrudzony w pracy na niwie, tak 
kościelnej jak i narodowej, a przy tym, pokory iście zakonnej i charakteru serca 
ujmującego; dlatego też, był wielce szanowany i ogólnie kochany. Ta jego dobroć i 
łagodność charakteru i usposobienia, niezawodnie przyćmiła inne jego zalety, jako dobrego 
i oszczędnego gospodarza majątku parafialnego, tak, że parafianie i wszyscy co go znali, 
pamiętają go, raczej jako miłego i zawsze usłużnego kapłana, aniżeli jako dobrego 
gospodarza. Że jednak był dobrym gospodarzem, świadczą następujące fakty: W ciągu 
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trzynastoletniego probostwa na tej parafii, spłacono długu $35.000.00, dokupiono dom na 
plebanię i trzy domy pod przyszłą szkołę, a opuszczając parafię, zostawił swemu następcy 
$50.000.00 gotówki; a chociaż sam nie doczekał się nowego kościoła, jednak silne 
podwaliny finansowe na ten cel sam założył, ułatwiając wielce pracę tym, którzy po nim 
nastali. 

 

 
 

KLASZTOR WIEL. SIÓSTR FRANCISZKANEK I DOMY NALEŻĄCE DO PARAFII 

 
NOWA SZKOŁA I KLASZTOR SIÓSTR. 

 Nowy proboszcz, O. Benedykt Przemielewski, przy objęciu parafii miał nie mało 
trudności do przezwyciężenia, nalegano bowiem ze wszech stron, by natychmiast 
rozpocząć budowę nowego kościoła. Myśl była dobra, lecz wówczas, niezbyt praktyczna, 
gdyż nie tak nowy kościół był parafii potrzebny, jak powiększenie szkoły parafialnej, a 
zatem i domu dla Sióstr nauczycielek. Z początkiem roku 1921, w szkole parafialnej było 
744 dzieci, pomieszczonych w siedmiu klasach, pięć klas pod kościołem, a dwie w domach 
na Kenwood Ave. Przypadało więc przeszło sto dzieci na każdą klasę, warunki prawdziwie 
nieznośne tak dla Sióstr jak i dla dzieci. Potrzeba więc powiększenia szkoły była konieczna 
i nagląca. O. proboszcz przedstawił tę sprawę parafianom, radząc by tymczasowo 
zaniechano projektu budowy nowego kościoła, ale natomiast, aby najprzód załatwiono 
naglącą potrzebę szkoły parafialnej, nie budową, nowej okazałej szkoły, bo na to nawet i 
miejsca odpowiedniego nie było, ale przerobieniem domów już należących do parafii, na 
kilka klas wygodnych, które by na dłuższy czas wystarczyły, na co raz to wzrastającą liczbę 
dzieci wieku szkolnego. Druga rzecz, ponieważ obecny kościół potrzebował odnowienia, 
O. proboszcz podał myśl, by parafianie koszta odnowienia pokryli nadzwyczajną ofiarą, 
nie ruszając, tym razem funduszu istniejącego na nowy kościół. Parafianie jeden i drugi 
projekt chętnie przyjęli i szczerze poparli, składając na odnowienie kościoła nawet więcej 
aniżeli było potrzeba. 
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SZKOLA PARAFIALNA 

W miesiącu lutym, 1921 roku, dokupiono jeszcze jeden dom na Kenwood Ave., obok 
trzech poprzednio zakupionych przez św. p. O. Jozafata, i w maju tego samego roku, 
przystąpiono do przerobienia tychże na klasy szkolne. W sierpniu pracę ukończono 
kosztem $22.000.00, i nowy rok szkolny rozpoczęto już w nowych wygodnych klasach. O 
tym czasie również, kierownictwo szkoły parafialnej objęły W. W. Siostry Franciszkanki. 
Lecz, znowu trzeba było pomyśleć o powiększenie domu dla Sióstr nauczycielek. Na ten 
cel dokupiono dwa domy obok domów zamieszkałych przez Siostry nauczycielki. Domy te 
przerobiono i dobudowano jeszcze nową część, w ten sposób tworząc obszerny i wygodny 
klasztor na 26 osobnych cel mieszkalnych, oprócz innych ubikacji klasztornych. Klasztor 
Sióstr ukończono w styczniu, 1924 roku, kosztem $29.829.30. 

 

BUDOWA NOWEGO KOŚCIOŁA. 
 

 
PLAC POD NOWY KOŚCIOL 
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Uporawszy się z niezbędnymi potrzebami parafii, jak szkolą i klasztorem dla Sióstr, 
rozpoczęto znowu starania o budowę nowego kościoła. Najprzód jednak potrzeba było 
postarać się o rozszerzenie gruntu pod nowy kościół, obszar bowiem przeznaczony na ten 
cel, był 225 stóp długi, lecz tylko 60 stóp szeroki. Staraniem jednak byłego Senatora Wm. 
Curran i zacnego parafianina J. Słowik, podówczas bibliotekarza miejskiego, odkupiono od 
Canton Co. za sumę nominalną pięć stóp chodnika z jednej i z drugiej strony O'Donnell 
ulicy, wzdłuż gruntu przeznaczonego na nowy kościół. 

Dnia 28-go kwietnia, 1924 roku, Rada Miasta Baltimore, grunt dodatkowy w ten sposób 
nabyty, Parafii Św. Kazimierza na zawsze w posiadanie przekazała. Po załatwieniu tej 
sprawy, natychmiast rozpoczęto pracę nad planami nowego kościoła. Pracę tą powierzono 
miejscowej firmie Messrs. Palmer Willis & Lamdin. Opracowanie szkiców i kosztorysów 
zabrało dużo czasu, gdyż chciano w tym celu osiągnąć jak najlepsze rezultaty, tak 
artystyczne, jak i materialne. Dopiero w styczniu 1925 roku szkice były ukończone i 
przedstawione Ks. Arcybiskupowi, który je aprobował. Przygotowanie planów wzięło 
jeszcze kilka miesięcy. Plany wykazywały kościół w stylu "Odrodzenia", ogniotrwały, z 
żelaza i cegły na wewnątrz i na zewnątrz, z kamienia, dwieście dwadzieścia stóp długi a 
siedemdziesiąt szeroki, z dwoma wieżami, sto dziesięć stóp wysokości. Kościół miał być 
na 1300 siedzeń, oprócz chóru. Pod kościołem w projekcie była obszerna sala na 1200 
siedzeń, z najnowszym urządzeniem scenicznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOCZNE OŁTARZE—(Statuę Św. Franciszka Rzeźbił Hans Schuler) 

Pierwsze oferty na budowę kościoła, przewyższały $400.000.00. Zważając, że suma ta 
pokrywała, tylko samą budowę kościoła, bez żadnego wewnętrznego urządzenia, nie 
można było się rzucić na tak kolosalne wydatki, z tak małym stosunkowo funduszem, jaki 
był pod ręką. By nie psuć planów, postanowiono zniżyć kościół o dwie stopy, a zarazem 
zaniechać urządzenia sali pod kościołem. W ten sposób koszta budowy obniżono o 



 
7

$50.000.00. Kontrakt na budowę nowego kościoła był wydany firmie L. L. Chambers, Inc., 
w sumie $349.165 

W niedzielę, 30 sierpnia, 1925 roku, odbyło się uroczyste poświęcenie gruntu pod nowy 
kościół. Poświęcenia dokonał O. Prowincjał, Justyn Figas. W następny dzień rozpoczęto 
kopać fundamenty. Praca szła szybko, tak, że z początkiem kwietnia 1926 r. wewnętrzne 
ramowanie żelazne, włączając wieże było już ukończone, podłogi cementowe położone i 
mur kamienny wykończony do wysokości podłogi. W niedzielę 11 kwietnia, uroczystego 
poświęcenia dokonał Ks. Arcybiskup, Michał J. Curley, w otoczeniu licznego kleru 
towarzystw i bractw kościelnych, ze wszystkich trzech parafii polskich w Baltimore i 
tysiącznych tłumów ludu polskiego. 
 

 
FRAGMENT PORTYKU W NOWYM KOŚCIELE 

Budowa szybko postępowała naprzód, tak, że przy końcu sierpnia, kościół już stał pod 
dachem. 22-go sierpnia, odbyło się poświęcenie statuy św. Franciszka, a w miesiąc później, 
św. Antoniego. Statuy te, kolosalnych rozmiarów, ważące blisko trzy tony każda, 
ofiarowane były przez bractwa żeńskie parafialne i umieszczone w wieżach. Rzeźbił je, 
jeden ze słynnych artystów w Ameryce, Hans Schuler; modele tychże są umieszczone w 
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bocznych ołtarzach. W niedzielę, 24-go października, poświęcono dzwony nowe, 
ofiarowane przez parafian, Wacława i Mariannę Judzientowicz i Jana i Mariannę Dębek. 
Nadano im imiona patronów ofiarodawców, wielki dzwon św. Wacława, a średni św. Jana. 

W niedzielę, 19-go grudnia, odprawiono ostatnie wspólne nabożeństwo parafialne w 
starym kościele. Rzewne i smutne było to nabożeństwo, bo chociaż przenosiliśmy się do 
nowego, wspaniałego kościoła, żal jednak było stary kościołek na zawsze opuszczać. Ze 
łzą w oku, żegnali parafianie ten skromny przybytek Pański, który prawie przez ćwierć 
wieku, służył im jako dom modlitwy i środowisko życia, nie tylko religijnego, ale i 
narodowego. 

 
OTWARCIE NOWEGO KOŚCIOŁA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pierwsze nabożeństwo w nowym kościele, rozpoczęło się Pasterką Bożego Narodzenia. 

Kościół, choć obszerny, był przepełniony wiernymi. Według obliczeń, na tym pierwszym 
nabożeństwie, brało udział przeszło trzy tysiące wiernych. Nastrój był uroczysty i rzewny. 
Punktualnie o północy rozpoczęła się Pasterka. O. Proboszcz, w asyście swoich 
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współbraci, OO. Szczepana i Władysława, biorąc Dzieciątko Jezus w swe ramiona, 
zaintonował pieśń powitalną, "W żłobie leży, któż pobieży, kolędować Małemu." 
Tysiączne głosy podchwyciły pieśń i rozległy się pienia radosne, silne, wstrząsające 
murami ogromnej świątyni Pańskiej. Ruszyła procesja. Po raz pierwszy obnoszono 
Dzieciątko Jezus w tym nowym Jego przybytku, a lud pobożny, ze łzą radości w oku i 
rzewną pieśnią na ustach witał Nowonarodzonego. 

 
PIERWSZA MISJA ŚW. W NOWYM KOŚCIELE. 

Chociaż w nowym kościele nabożeństwa się już odprawiały, brakło w nim jeszcze 
nowych ławek i witraży. Te wstawione były z początkiem lutego, prawie na czas otwarcia 
Misi. Trzynastego lutego, rozpoczęła się dwutygodniowa Misia, którą kierowali nasi 
Ojcowie Misjonarze, z Granby. Ojcowie Misjonarze, przez te dwa tygodnie mieli 
niebywale powodzenie w pracy swojej duchownej.  
 

 
STARY KOŚCIÓŁ I SZKOŁA ŚW. KAZIMIERZA W BALTIMORE, MD. 

Tysiączne prawie tłumy, garnęły się na nabożeństwa i kazania jako też i do Sakramentów 
Św. Wielu księży miejscowych i pozamiejscowych pomagało OO. Misjonarzom w ich 
pracy zbożnej.  
 

POŚWIĘCENIE NOWEGO KOŚCIOŁA. 
W niedzielę, 3-go kwietnia, odbyło się uroczyste poświęcenie nowego Kocioła, przez 

Ks. Arcybiskupa, Michała J. Curley. Uroczystą sumę odprawił, Ks. Prałat St. Wachowiak, 
w asyście O. Cyryla Kita, OMC, i O. Tomasza Wieprecht, OMC. Mistrzem Ceremonii był 
Ks. Wm. Mackessy, kanclerz archidiecezji. Arcybiskupowi asystowali, O. Rafał Huber, S. 
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T. D. Rektor Kolegium Franciszkańskiego w Washingtonie i O. J. Kapliński, OMC. 
Kazanie okolicznsciowe wygłosił O. Wawrzyniec Cyman, OMC. Po nabożeństwie. Ks. 
Arcybiskup wygłosił przepiękne kazanie, w którym, podnosił zasługi Polaków w ogóle, a 
parafian Św. Kazimierza w szczególności, względem wiary Kościoła Katolickiego.  

Tak więc, dzieło budowy nowego kościoła, które zajmowało myśli i serca parafian 
przez kilkanaście lat, nareszcie ukończone było. I stanął kościół, piękny i okazały, 
"Pomnik, jak się wyraził Ks. Arcybiskup, ofiarności parafian św. Kazimierza. Ten kościół, 
mówił dalej, jest przepyszną budową, którą ledwo, jeżeli nawet kiedy, będzie można 
przewyższyć, w tutejszej archidiecezji. Kościół ten, dla tutejszej archidiecezji, jest 
prawdziwym skarbem architektonicznym, z którego parafianie św. Kazimierza, słusznie 
mogą być dumni." W równy sposób oceniło, piękność i klasyczność architektury nowego 
kościoła, wielu innych wpływowych osób i rzeczoznawców. O. Proboszcz zaś, był odz-
naczony medalem pamiątkowym, w dowód uznania jego kontrybucji dla architektury w 
mieście Baltimore. Wiele pism i gazet polskich i amerykańskich i pozamiejscowych, 
umieściło dłuższe i bardzo pochlebne artykuły o nowym kościele, podnosząc szczególnie, 
ofiarność, odwagę i stanowczość parafian św. Kazimierza, w podjęciu się budowy, tak 
kosztownej i okazałej, która ewentualnie, tak świetnie wykończona została, że można 
śmiało ją zaliczyć do arcydzieł sztuki architektonicznej w Ameryce. Bez wszelkiej 
przesady, można powiedzieć, że te wyrazy pochwały i uznania, pochodzące od pism i osób, 
które zwyczajnie nie wiele się interesują sprawami polskimi, są zupełnie zasłużone. 
Ofiarność bowiem, parafian św. Kazimierza, w stosunku do ich liczebności, była wielka, 
bo czyniona z poczucia swego obowiązku jako parafian; ofiarność, która po większej 
części, u uboższych, wymagała prawdziwego poświęcenia, lecz, która właśnie u tych, była 
czyniona chętnie, dobrowolnie i bez szemrania. "Ochotnego dawcę miłuje Bóg," mówi 
Pismo Św., i bezwątpienia ta ochoczość i dobra wola parafian połączona z poświęceniem, 
zesłała na nich, na całą parafię, tak szczodre błogosławieństwo Boże. 

 
STAN PARAFII OD ROKU 1921—1927. 

Że parafianie św. Kazimierza są ofiarni, niech w dowód tego posłużą następujące 
szczegóły większych wydatków w okrągłych sumach, zaczerpniętych ze sprawozdań, 
ostatnich siedmiu lat. Jak już wspomniano, z początkiem roku 1921, gotówki było 
$50.000.00. Od tego czasu nabyto na własność parafii dziesięć domów, kosztem 
$40.000.00. Pobudowano, szkołę, dom Sióstr i poczyniono inne potrzebne ulepszenia i 
przeróbki kosztem $76.000.00, razem więc $116.000.00, nie włączając w to zwyczajnych 
wydatków parafialnych, które też są znaczne. Dodać do tego, budowę nowego kościoła, 
którego koszta dotąd wynoszą przeszło $390.000.00, razem więc, w tych ostatnich siedmiu 
latach, wydano na sprawy parafialne przeszło pół miliona doi. Dług parafialny wynosi 
$250.000.00, a wartość majątku parafialnego $600.000.00. Zważając zaś na to, że w parafii 
jest niespełna dziewięćset rodzin, po większej części niezamożnych, trzeba przyznać, że 
pod względem ofiarności parafianie św. Kazimierza niepoślednie stanowisko zajmują 
wśród polskich parafii. Dodać do tego należy, że nie wszyscy parafianie, w równy sposób, 
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obowiązki swoje spełniają. Są też i tacy, którzy wcale, albo bardzo mało, przyczynili, się do 
rozwoju i dobrobytu parafii. Są tacy, którzy przyrzekli, ale dotąd prawie nic nie złożyli. Są 
to jednak wyjątki, (a gdzież ich nie ma ?) Daj Boże, aby dobry przykład innych i tychże do 
współpracy nakłonił. 

Tak się przedstawia stan finansowy parafii według ostatnich ogólnych obliczeń. Inne 
szczegóły interesujące są: W parafii św. Kazimierza, według zeszłorocznych obliczeń jest 
około pięć tysięcy dusz. Do' szkoły parafialnej obecnie uczęszcza 993 dzieci, które 
pomieszczenie znajdują w następujących lokalach: w nowej szkole sześć klas, w starej 
szkole pięć klas, w domu na rogu O'Donnell i Belnord, dwie klasy i na sali parafialnej, 
jedna klasa, razem czternaście klas. Chrztów w zeszłym roku było 170, pogrzebów, 
starszych 53, dzieci 20. W parafii istnieją następujące Bractwa i Towarzystwa kościelne: 
Tow. Ryc. św. Michała, Tow. św. Jacka, Tow. Kadetów św. Kazimierza, dwie Grupy 
Zjednoczenia P. R. K., dwie Grupy Tow. św. Rodziny, Bractwo Różańca Św., Najsłod. 
Serca Jezus, Przenajświętszego Sakramentu, Tercjarzy św. O. Franciszka, Towarzystwo 
Panien, Tow. Dzieci Maryi i Tow. Chóru św. Cecylii. Liczba należąca do powyższych 
Towarzystw i Bractw, przenosi 1200 członków. Parafią rządzą Ojcowie Franciszkanie, 
Przew. O. Benedykt Przemielewski, proboszcz, O. Kamil Marosz i O. Remigiusz Fac, 
asystenci. Z łona parafii, oprócz znacznej liczby sióstr w zakonie S. S. Felicjanek i 
Franciszkanek, wyszło czterech księży Franciszkanów: OO. Leonard Pakulski, Damian 
Wydro, Ludwik Sobieski i Karol Ratajczak. W nowicjacie w Buffalo jest jeden kleryk, Fr. 
Kazimierz Bogdanowicz i jeden w seminarium w Granby, Mass., Fr. Benigny Ziemski, 
który wkrótce studia ukończy. W kolegium O. O. Franciszkanów w Athol Springs, N. Y. 
kształci się czterech chłopców tutejszej parafii. 

 
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. 

Pierwszą i najważniejszą sprawą, którą parafianie powinni się zajmować na przyszłość, 
jest spłacanie długu, który obecnie wynosi ćwierć miliona dolarów. Po zatem, jak 
wszystkim jest wiadomo, potrzebna jest plebania. W styczniu tego roku, Ks. Arcybiskup, w 
liście do O. Proboszcza, rozkazał by poczyniono starania w celu budowy nowej plebanii. 
Na ten cel zwołane było zebra nie parafian w nowym kościele, by sprawę tą rozpatrzeć i 
rady parafian zasięgnąć. Jak przedtem na nowy kościół, tak i teraz na nową plebanię 
zadecydowane złożyć dobrowolne ofiary, według możności, ograniczając najmniejszą 
kwotę d( $25.00 od rodziny. Kwota miała być złożona w tym roku i w tym roku miano 
przystąpić do budowy. Że dotąd nie rozpoczęto budowy, to z dwóch przyczyn mianowicie: 
z powodu nie zbyt pomyślnych czasów, mało kto kwotę swoją zło żył na czas; po drugie, 
miejsce, które było przeznaczone na plebanię, okazało się że nie jest do nabycia, z powodu 
wygórowanej ceny, jakiej właściciel żąda od parafii. Kupiono więc, trzy domy na 
O'Donnell ulicy i w przyszłym roku, przy dobrej woli i znanej ofiarności parafian, 
przystąpimy do budowy nowej plebanii. 
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ZAKOŃCZENIE. 
Rzucając okiem wstecz, na minione ćwierć wieku, od założenia parafii św. Kazimierza, 

widzimy najprzód, małe początki powstającej parafii, trudność i niepokoje pierwszych 
ciężkich lat ; potem ciche, spokojne, ale w owocną prąci obfitujące, lata probostwa ś. p. 
Ojca Jozafata; później, siedem lat intensywnej pracy całej parafii za obecnego O. 
Proboszcza, ukoronowanej przepiękną świątyni; Pańską. To jednak, co najwięcej cechuje i 
odznacza ten okres czasu w parafii to jedność ducha, to skupienie podziwu godne, myśli i 
czynu, połączone z niepoślednią ofiarnością parafian, w osiągnięciu rozwoju i dobrobytu 
parafii św. Kazimierza. Dla tego, kończąc ten krótki zarys historii parafii św. Kazimierza 
chcę, w imieniu swoim jako proboszcza i w imieniu Zakonu O. O. Franciszkanów którego 
synowie, przeszło dwadzieścia lat z wami w tej parafii pracują, oddać wam, parafianie 
cześć, i złożyć wam serdeczną podziękę za waszą gorliwą współ pracę z nami. Prawdziwie 
dumni z was jesteśmy i szczerze wam wdzięczni, przede wszystkim, za te głębokie 
zaufanie, którym nas darzycie. Dziękując jednak wszystkim parafianom w ogóle, muszę 
jednak niektórych wyszczególnić, miano wicie, nasze dzielne Towarzystwa i Bractwa 
parafialne. Od samego początku za łożenia parafii, były one, niejako, prawą ręką, każdego 
proboszcza w pracy parafialnej. Chętni zawsze do pracy, szczodrzy w ofiarności, dobrym 
przykładem zawsze innym przyświecają. Oby ich szeregi jak najwięcej pomnożyły się i 
ciągle wzrastały. 

O jednej rzeczy jednak, wszyscy nigdy nie zapominajmy, mianowicie, i jak najgłębszej 
wdzięczności ku Bogu. W tych minionych latach, prawda, dużo pracowaliśmy i wiele 
dokonali, lecz, "Jeżeli Pan nie zbuduje domu, na próżno pracują, którzy go budują." Dla 
tego "Nie nam Panie, nie nam, ale Imieninowi Twemu daj chwałę." Boska to bowiem ręka, 
a nie ludzka, kierowała i kieruje losami parafii, Bogu więc cześć i chwała, Jemu 
wdzięczność najgłębsza, bo On nam, v naszych zabiegach i pracach błogosławił i 
dopomagał, bo, jak śpiewa Psalmista: 

O. BENEDYKT PRZEMIELEWSKI, OMC, Proboszcz 
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