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 "Przedsłowie"

 Złoty Jubileusz nam nadszedł, a z tym zwracamy się myślą 50 lat wstecz. Pytamy się Cóż się 
stało w tych nieocenionych nam czasach?" Lata które się tak szybko usunęły, jak te chmury bia-
łe, które bujają na słonecznych niebiosach, a za chwilkę już giną wędrownym wichrem. Dzieje 
parafii mijają w naszej pamięci. Przypominamy sobie osoby, miejsca, zdarzenia, chwile radosne, 
smutne, rodzinne, kiedy nam świat kwitł, a woń suszyła nam nasze troski.

 Pradziadkowie, dziadkowie, matki i ojcowie już się usunęły i z Bogiem spoczywają. Tylko ich 
rodziny i pokolenia są świadkami historycznego przebiegu i założenia naszej parafii. Pozostaje 
tylko kilka żyjących założycieli między nami, a ci są w podeszłym wieku. Wobec tego, wyszpe-
raliśmy z zapisów parafialnych informacje i detaliczne zdarzenia, oraz ustne podanie członków 
rodzin założycieli parafii, którzy nam chętnie udzielili swej pomocy w celu ułożenia przebiegu 
historycznego parafii Świętego Wojciecha, od roku 1902 aż do czasu terażniejszego.

                                                ______________________________ 

 Wśród piachów i pól bagnistych na brzegu obszernego jeziora Michigan, zatliło się życie 
przemysłowe w roku 1887, kiedy rozpoczęła się budowa rafinerii, jak też olbrzymich hut żelaz-
nych. W postępie dołączono inne fabryki, które potrzebowały robotników. Wiadomość się szybko 
rozniosła i w krótkim czasie lud imigrował z każdego kąta świata tu do naszej ukochanej Ameryki, 
z którego, cząstka się dostała tu do naszego rejonu na przedmieściu wielkiego miasta Chicago. 
Dodaję i streszczam to, aby określić historyczny postęp i zakorzenienie się ludu tu w naszych 
stronach, względnie naszych rodaków tu w Whiting, Indiana, o których nam się dziś rozchodzi.

 Pomiędzy rokiem 1890 a 1900 przekonano się, że tu w tych stronach znajduje się wystarcza-
jąca gromadka ludu polskiego, aby pomyśleć o założeniu parafii katolickiej, bo dotychczas ta 
grupa ludzi w liczbie 35 rodzin musiała wędrować pieszo i wozem do sąsiednich miasteczek, 
Hammond, East Chicago, South Chicago, aby uczęszczać na nabożeństwa. 

 Myśl budowy wprowadzono w czyn wybraniem do komitetu następujących członków: Fran-
ciszka Libert, Konstantego Frankowskiego, Jana Buczkowskiego, Marcina Drążek, Ignacego Guzek, 
Kaspra Kaziak, Jana Kosior, Jana Stanisz, Juliana Szydzińskiego i Józefa Pruś, których czyny i praca 
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założenia naszej parafii powinny zawsze być w naszej pamięci. Komitet ten w roku 1900 zwrócił 
się z prośbą do Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Radechmera o pozwolenie budowy 
kościoła. Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup notując ich dobrą wolę upoważnił Księdza Kahelka, 
proboszcza polskiej parafii w Hammond, Indiana, aby służył komitetowi swą radą i wskazówka-
mi. Pod tymi warunkami zakupiono sześć parceli gruntu w okolicy Indpls. Blvd. i 121 szej za 
cene $2,000 na których pobudowano drewniany kościół kosztem $3,200, który był poświęcony 
w wiosnę 1902, przez Księdza Biskupa Radechmera nadając mu imię Świętego Piotra i Pawła, 
które było zmienione po krótkim czasie na wezwanie Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika. 
Ksiądz Kahelek opiekował się potrzebami naszej parafii, oprócz swej parafii Świętego Kaźmierza 
do kwietnia 1902.

 Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup naznaczył Księdza Piotra Budnika na stałego probosz- 
cza, który do czasu wybudowania plebanii tu w naszej parafii, zamieszkał tymczasowo u Księdza 
Benedykta Rajcany, proboszcza słowackiej parafii Świętego Jana Chrzciciela.

 W między czasie zakupiono dzwon, który poświęcił Ksiądz Urban Raszkiewicz, proboszcz parafii 
Świętej Marii, w Otis, Indiana i nadał mu imię Jan, bowiem dzwon ten był uzyskany staraniem 
Jana Kosior. Potem wybudowano plebanie kosztem $1,600. W następnym roku postawiono dom 
dla sióstr nauczycielek, nowo przybytych zakonu, Sióstr Franciszkanek, kosztem $1,400. Plebanie 
i dom sióstr później sprzedano i wysunięto na prywatne parcele, nadmieniamy, że pierwszymi 
nauczycielami byli Jan Straus i F. Rybarczyk. W roku 1907 wybudowano szkołę murowaną za 
cenę $7,000, która dziś jeszcze jest w użytku. Ksiądz Budnik kierował parafią do 8 czerwca 1907. 
Ołtarz i kratki zbudował Jan Skowroński z pomocą M. Bogulskiego. Ten ołtarz i kratki zakupiła 
rodzina Frankowskich. Można cenić dzisiaj postępy tych pasterzy, którzy tak mądrze i roztropnie 
postępowali na przyszłość tej młodej parafii.

 Drugim proboszczem był Ksiądz Felix Seroczyński, który służył nam do 1 sierpnia, 1911. Pod-
czas jego pobytu pobudował nową plebanię, ta jednak nie spaliła się za Księdza Seroczyńskiego. 
Ksiądz Seroczyński także zakupił kawał gruntu przy rogu 121szy ulicy i Indpls. Blvd., a dwa lata 
później dokupił więcej ziemi dołączając do już obszernej posiadłości parafialnej. Zakupno tych 
parceli dziś nam rodzi owoc, bo na tej ziemi stoi nasz piękny kościół, który dzisiaj poświęcamy.

 Trzecim proboszczem parafii był Ksiądz Julian Skrzypiński, włodarzył tu od 1 września, 1911 
do 1 lutego, 1922. Gospodarzył świetnie, nawet otrzymując w darze, osobnie dzwonnice od 
Pana Beaumont Parks ówczesnego zarządcy Standard Oil Company. Pobudował murowany 
dom dla sióstr, zakonu Nazaretanek kosztem $18,000, dobudował jeszcze więcej klas szkolnych 
z centralnym ogrzewaniem, za sume $42,000 i postawił nową plebanię w miejsce spalonej za 
$18,000 i także dwa parcele ziemi dołączył. Jego gospodarka nie tylko świeci przykładem, ale 
jest wzorem dla innych.

 Następca Księdza Juliana Skrzypińskiego jako czwarty proboszcz został Ksiądz Józef Zieliński, 
który w czasie krótkiego gospodarzenia dużo zdołał, spłacił długi parafialne i zaoszczędził $1,000 
do kasy parafialnej. Smutno było wszystkim parafianom, kiedy odjechał, ponieważ czuli wielkie 
przywiązanie do niego, świadomi byli tego że utracili dobrego gospodarza i miłego przyjaciela.
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 Piątym proboszczem parafii Świętego Wojciecha był Ksiądz Jan Chylewski. Objął parafię 22 
września, 1926. Momentalnie Ksiądz Chylewski zabrał się do pracy i przez to zupełnie zjednując 
sobie uznanie i zaufanie. Dokupił gruntu, na którym pobudował wspaniałą salę kosztem $36,000, 
ponieważ widział brak miejsca na zebrania i zabawy parafialne, jak i na rozkrzewienie programów 
młodzieżowych, którymi się bardzo interesował. W niej obchodzono srebrny jubileusz 11 grudnia, 
1927. Lata mijały, parafia rosła, jednakowoż Ksiądz Chylewski podupadł no zdrowie i z powodu 
tego uwolnił go Ksiądz Biskup Noll z probostwa tej parafii. Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup 
Jan F. Noll na miejsce Księdza Chylewskiego mianował Księdza Władysława S. Pawlickiego dnia 
16 marca, 1950, który po dziś dzień z powodzeniem nią kieruje.

 Po krótkim czasie, Ksiądz proboszcz Pawlicki zabrał się do pracy, aby wypełnić marzenia 
parafian, co do nowego kościoła. Po gruntownym zbadaniu stosunków, zwołał cała parafię i 
przedstawił plany budowy. Zadowolony chęcią parafian, wydał kontrakt firmie Fred C. Rowley 
and Sons na budowę kościoła za cene $350,000, kompletnie z centralnym ogrzewaniem szkoły 
i kościoła.

 Budowa rozpoczęła się dnia 15 lipca, 1951. Architektem planów jest Kenneth R. Vaughn. 
Komitetem parafialnym budowy kościoła są następujący: Jan Juszczak, Piotr Bastasic, Walenty 
Rybicki, Władysław Hojda i Józef Pokraka. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się w nied-
ziele dnia 20 kwietnia, 1952. Poświęcił go Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup Leon A. Pursley, 
usługiwali mu prałaci i księża z naszej okolicy również udział brali urzędnicy miejscy, organizacje 
katolickie i wspólnie cała okolica.

 Włączam teraz życiorys Księdza proboszcza Władysława S. Pawlickiego. Urodził się dnia 25 
czerwca, 1904, z rodziców Jakuba i Agnieszki Pawlickich w South Chicago, Illinois. Uczęszczał 
do szkoły parafialnej Świętego Michała Archanioła, po ukończeniu udał się do wyższej szkoły 
Świętego Stanisława Kostki, a potem na Uniwersytet De Paul. Wstąpił do Polskiego Seminarium 
w Orchard Lake, Michigan, gdzie studiował przez dwa lata filozofię, przeniósł się do Seminarium 
Mount Saint Mary w Norwood, Ohio, gdzie ukończył nauki teologiczne. Święcenia otrzymał 21 
maja, 1932, z rąk Przewiel- ebniejszego Księdza Biskupa Jan F. Noll, w Fort Wayne, Indiana. Pier-
wszą Msze Świętą odprawił w kościele Świętego Michała Archanioła w South Chicago, Illinois, 
22. maja 1932.

 Na pierwsze zadanie Księdza Pawlickiego, mianował go Biskup wikarym przy parafii Świętego 
Jana Kantego w Indiana Harbor, Indiana, gdzie proboszczem jest Ksiądz Michał Petzold, wy-
chowanek naszej parafii, 2 czerwca, 1932. Tu służył do 8 lipca, 1938, kiedy był naznaczony, jako 
wikary do naszej parafii. Mile widziano Księdza Pawlickiego i w krótkim czasie swoim przyjemnym 
charakterem uzyskał poszanowanie i przyjaźń wszystkich parafian. Jego pierwszym dziełem, 
które dziś kwitnie i się pomnaża, było założenie towarzystwa Imienia Jezus, które jest znaczną 
pomocą tu w potrzebach parafii.

 Pracował między nami do 27. lutego 1946, kiedy był przeznaczony przez Księdza Biskupa 
Jana F. Noll, jako proboszcz parafii Wszystkich Świętych w małym miasteczku San Pierre, Indiana. 
W tej okolicy pracował do 15 marca, 1950. Powrócił do nas 16 marca, 1950 jako proboszcz na 
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miejsce Księdza Jana Chylewskiego.

 Trzeba tu także o wikarych, którzy pracowali w naszej parafii. Byli to następujący księża:  
Prałat Julian Doktór, ks. Michał Urbański, ks. Mard, ks. Miklaszewski, ks. Ludwik Jeziorski oraz 
ks. Henryk Krysiński. 

 Parafia Świętego Wojciecha jest bardzo dumna z tego, że spora liczba jej synów i córek 
poświęciła swe życie na chwałę Bożą, jako kapłani i zakonnice. Następujący wychowankowie są 
kapłani: ks. Michał Petzold, syn Michała i Julianny Petzold, ks. Franciszek Libert, syn Franciszka 
i Elenory Libert, ks. Cyprian Gmerek, syn Józefa i Maryianny Gmerek, ks. Jan Jakubielski, syn 
Jana i Antoniny Jakubielskich. Oprócz powyżej wymienionych Księży pobierają nauki w semi-
narium: Tadeusz Pławecki syn Marcina i Katarzyny Pławeckich, Stanisław Dominik, syn Józefa i 
Anny Dominik, Jan Murzyn syn Andrzeja i Anieli Murzyn oraz Franciszek Mitan, syn Franciszka i 
Heleny Mitan.

 Poniżej podajemy imion i nazwiska zakonnic z naszej parafii:
Siostra M. Sydonia z domu Rostkowska, 
Siostra M. Romilda—Stanisława Wieczorek, 
Siostra M. Karmelina—Maryanna Dudzik, 
Siostra M. Bogusława—Anna Rokosz, 
Siostra M. Miriama—Helena Rokosz, 
Siostra M. Imakulata—Marcela Mach, 
Siostra M. Domicylla—Rózia Goluszka.

 Na drugą światową wojnę, nasze rodziny | wysłały więcej niż 400 stu synów swoich na  
obronę w sprawie naszej ukochanej Ameryki, 16 poległo na polu walki.

 Parafia Świętego Wojciecha liczy około 350 rodzin. Uczęszcza cło szkoły parafialnej 260 dz-
ieci. Wartość parafialnego majątku jest około pół miliona. Posiadłość naszej parafii mieści się w 
najlepszej okolicy.

Stanisław Bernard Shebish, historyk—parafian


