Historia Parafii Św. Andrzeja
Nasza kochana parafia Św. Andrzeja założona została w roku 1920. Komitet składający się
z dziesięciu gorliwych Katolików, zamieszkujących w okolicy McGraw i Chopin na Zachodniej
stronie miasta Detroit zgromadził się, żeby zorganizować nową parafię. Zebrano około 344 podpisów mieszkańców tej okolicy, a to wysiłkiem C. Dombrowskiego, przewodnika, M.
Dombkowskiego, V. Wrona, W. Jerusala, L. Staskowskiego, L. Jedynaka, W. Pankowskiego, B.
Unolda, C. Latosiewicza, W. Wypycha.
Jego ekscelencja, Biskup Michał J. Gallagher dał aprobatę prośbie tego komitetu, i w dniu
15-go października 1920 r. naznaczył Księdza Maksymiliana Gannasa, proboszczem parafii
Matki Boskiej Szkaplerznej w Wyandotte, aby zorganizował tę parafię.
W Dzień Dziękczynienia, dnia 26-go listopada, Ks. Gannas; zakupił dwie loty na McGraw i
Tarnów i rozpoczął plany na tymczasowy budynek, któryby służył jako kościół. W następnym
dniu plany zostały zatwierdzone przez Biskupa Gallaghera. Dnia 29-go listopada, w wigilię Św.
Andrzeja zebrał się komitet i przyjął oferowaną cenę na wykończenie budynku, który został
pierwszym naszym kościołem, oddając go pod opiekę Św. Andrzeja jako Patrona. Kontrakt
został podpisany i w następnym dniu odbyło się poświęcenie gruntu pod budowę nowego
kościoła. Budynek miał rozmiar 90 stóp na długość, a 46 stóp na szerokość, z pomieszczeniem
dla 550 ludzi.
Wykończenie; tego kościoła trwało tylko 15 i pół dni pracy, która była niezrównana w
rekordach założenia nowej parafii w tak krótkim czasie, nawet w tak wielkim mieście jak Detroit.
Budynek był tylko wybudowany na tymczasowe użycie. Ci, którzy prosili Biskupa Gallaghera o
założenie tej parafii przyrzekli mu, że z czasem wybudują piękny kościół oraz szkołę.
Biskup Gallagher poświęcił kościół i pierwsza Pasterka była odprawiona w Wigilię Bożego
Narodzenia. Msze święte były odprawione o godzinie 8:00 i 10:30 rano.
Ksiądz Gannas otrzymał gratulacje nie tylko za to, że praca przy budowie kościoła była
wykonana w krótkim czasie i budynek był gotowy do nabożeństw, ale także dla parafian, którzy
z taką gorliwością pragnęli w nim uczcić Boga.
W niedzielę, dnia 20-go lutego 1921 roku Biskup Michał Gallagher i dziesięciu księży z
sąsiednich parafii byli obecni na poświęceniu nowego dzwonu. Dzwon ten namaszczony został
olejami świętymi. Z tej okazji Ks. Aleksander Grudziński, proboszcz parafii Św. Franciszka
wygłosił kazanie, po którym nastąpiło Błogosławieństwo Przenajświętszym Sakramentem.
Dnia 9-go maja 1923 r. Ksiądz Szczepan Trepczyński, proboszcz parafii Św. Michała w
Port Austin, Michigan został naznaczony drugim proboszczem parafii św. Andrzeja na miejsce
Księdza Gannasa. Nowy proboszcz, widząc szybki wzrost liczby studentów, zmuszony był do
budowy nowego budynku szkolnego. W tym budynku mieściło się dwadzieścia cztery klasy do
użytku dla dzieci na lekcje, a w piwnicy wybudowany został tymczasowy kościół. Po ukończeniu
budowy szkoły z kościołem, odbyło się rozpoczęcie budowy plebanii.
Nowa szkoła Św. Andrzeja była solennie poświęcona przez Biskupa Gallaghera dnia 19-go
września 1926 r. Dwudziestu pięciu księży było obecnych na tej uroczystości oraz 5,000 ludzi.
Biskup Gallagher, jak również Ksiądz Józef Lempka, proboszcz parafii św. Stanisława w Detroit
przemawiali podczas tej uroczystości.
Z rozpoczęciem roku szkolnego, 130 nowych rodzin zapisało się do parafii. Rejestracja
dzieci do szkoły wzrosła do 1,764. Czternaście Sióstr i sześć świeckich profesorów tworzyło
Fakultet. Dnia 17-go marca odbyło się poświecenie ziemi na klasztor, który był wybudowany i

poświęcony dnia 31-go sierpnia 1930 roku.
Liczba studentów powoli zmniejszała się tak, że w roku 1940 tylko 984 dzieci było
zarejestrowanych do elementarnej szkoły. W roku 1940 była zorganizowana pierwsza klasa
wyższej szkoły. Czterdziestu ośmiu studentów zapisało się do dziewiątego stopnia wyższej
szkoły św. Andrzeja. Cztery lata później, dnia 11-go czerwca 1944 r. odbyła się pierwsza
graduacja, a dnia 19-go czerwca 1944 r. wyższa szkoła otrzymała swą akredytację.
Lata powojenne miały nie tylko wpływ na całe miasto, ale także na parafie i szkoły. Ludność
miasta zaczęła się przenosić z ciasnego miasta do miast lub miejscowości poza metropolią
Detroit. Choć parafia Św. Andrzeja nie została na skutek tego poważnie dotknięta, jednak
nastąpiły zmiany w parafii.
Dnia 24-go października 1945 r. Ksiądz Trepczyński napisał list do Arcybiskupa
Mooney, prosząc o pozwolenie na budowę kościoła w stylu Rzymskim, któryby kosztował
około $250,000, a pomieściłby 1,000 wiernych. Nazwisko pana N. Kostrzanowskiego było
podane jako architekta. W tym czasie było w kasie $220,000 na budowę nowego
kościoła. Prośba uzyskała aprobatę, lecz z powodu innych trudności, plan ten nigdy nie
został zrealizowany.
Dnia 30-go listopada 1948 r. Ks. Proboszcz prosił o pozwolenie od Kanclerza,
Prałata Hickey na wybudowanie gimnazjum, na którą to prośbę otrzymał pozwolenie dnia
7-go lipca 1949 r. Piękny i obszerny ten budynek był przeznaczony na potrzeby
wykształcenia naszej młodzieży, na zabawy towarzyskie i sporty.
Dnia 5-go czerwca 1951 r. Ksiądz Trepczyński otrzymał pozwolenie na zakupienie
nowych ławek do kościoła.
Z powodu słabego zdrowia, Ksiądz Trepczyński zrezygnował z probostwa parafii Św.
Andrzeja dnia 1-go stycznia 1954 r. Ksiądz Franciszek Banaszak, proboszcz parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w Detroit został mianowany proboszczem parafii Św. Andrzeja.
Krótko po przyjściu Księdza Banaszka, gimnazjum było odnowione, którego koszt wynosił
$12,400.
Końcowe plany na nowy stały kościół zostały aprobowane przez Wice-Kanclerza,
Prałata Bernarda Kearns, Sekretarza Komisji Budowlanej w liście noszącym datę dnia 18-go
maja 1956. "Nowy" kościół przemawia wielkością, obejmującą szerokość oraz głębokość, którą
dorównywać można do podnoszącego się dachu. Patrząc na styl dachu, wznoszą się oczy i
tworzą atmosferę głębokiego uczczenia. Kościół sam w sobie jest prosty; jedyną ornamentacją
jest naturalnej wielkości krzyż Pana Jezusa i baldachim powyżej głównego ołtarza. Kiedy nowy
kościół został wykończony, stary kościół przerobiono na dziesięć nowoczesnych klas szkolnych.
Mieszczą się tu klasy od 1-go do 6-go stopnia.
Dnia 15-go marca 1970 r. Ks. Franciszek Banaszak zrezygnował. Do czasu kiedy został
mianowany nowy proboszcz, obowiązki Administratora spełniał Ks. Józef Sito,
współuczestniczący proboszcz. W czerwcu 1970 r. Ks. Franciszek Kozłowski, proboszcz parafii
Św. Paskala w Taylor, Mich. został proboszczem parafii Św. Andrzeja.
Rejestracja dzieci na rok szkolny 1970-1971 wynosi 452 studentów w elementarnej
szkole z Siostrą M. Bernadetą jako Przełożoną. Szkoła elementarna składa się z trzynastu klas,
w których uczy pięć Sióstr i osiem świeckich nauczycieli. W wyższej szkole znajduje się 384
studentów z Siostrą M. Marcianną jako Przełożoną. Szkoła wyższa składa się z dwunastu klas,
w których uczy 9 Sióstr i 8 świeckich nauczycieli.
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