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  Historia parafii św. Kazimierza w Hammond.
  Golden Jubilee 1890-1940 of St. Casimir Parish, 
  Hammond, IN.   CAP at Orchard Lake. 

 NIE JEST na pewno wiadomo, kiedy pierwsi polscy osadnicy przybyli do Hammond i do tutejszej 
okolicy. Pewnym jest, że byli tu Polacy już dawno przed założeniem parafii św. Kazimierza. Już w roku 
1887 istniało w Hammond polskie Towarzystwo Bratniej Pomocy, które w roku 1888 przyłączyło się 
do Związku N. P. i do dziś dnia tu istnieje pod nazwą Towarzystwo Gmina Polska.

 Na nabożeństwa i po inne potrzeby duszy ludzkiej ówcześni Polacy w Hammond musieli się 
udawać do kościoła św. Józefa przy parafii składającej się przeważnie z Niemców. O polskiego księdza 
był o wtedy trudno. W naszej diecezji najbliższa polska parafa była wtedy aż w Otis, a jej proboszcz, 
ks. Urban Raszkiewicz, był jednym z nielicznej garstki polskich księży tutejszej diecezji.

 Dla przyczyn zrozumiałych dziś tak dobrze jak i wtedy, Polacy niechętnie korzystali z gościnnoś-
ci niemieckiej. To też nic dziwnego, że wnet zaczęli myśleć o własnym kościele. Księgi diecezjalne 
notują, że w roku 1890 komitet z sześciu mężczyzn z księdzem Raszkiewiczem na czele zabrał się na 
ser jo do pracy nad organizacją nowej parafii polskiej. Tak, więc rok 1890 stał się rokiem narodzin 
parafii świętego Kazimierza.

 Widoki na powodzenie nie były zbyt różowe. Rozpoczęła parafja swoje życie mając tylko pięćdziesiąt 
rodzin, do tego kilku ludzi samotnych, a wszystko to było rozproszone po okolicznych miasteczkach. 
W samem mieście Hammond, gdzie dziś są dwie polskie parafie liczące razem przeszło tysiąc rodzin, 
wtedy było rodzin tylko siedemnaście.

 Byli i tacy, bez których jakoś żadne dzieło Boże nie może się obyć, mianowicie ludzie niechętni, 
którzy nieżyczliwym okiem patrzyli na budzącą się do życia nową paraf ję polską. Nieżyczliwość ta była 
tak dokuczliwa, że dał się nią zrazić ks. Emanuel Wróbel, dziś już nieżyjący, a podówczas młodziutki 
wikary przy parafii niemieckiej w Michigan City, który tu raz kiedyś zaglądał, jako zastępca starego 
księdza Raszkiewicza. Gdyby nie doświadczone rady księdza Raszkiewicza, zapewnie rozpoczęcie 
nowej polskiej parafii byłoby opóźnione o parę lat.

 Jednakowoż przy jego dobrych radach zabrano się do pracy. Wybrano komitet organizacyjny, 
w którego skład weszli następujący parafianie: Karbowski, Lewandowski, Jaranowski, Kowalewski, 
Zasada, Moldracki. Wszyscy parafianie opodatkowali się na $100.00, co wtedy stanowiło bardzo 
poważną sumę. Pierwszy złożył swoją setkę Zasada; inni spłacali po trosze. Pomiędzy nazwiskami 
pierwszych parafian znajdują się następujące: Karbowski, Lewandowski Aleks, Jakub i Wiktor; Ja-
ranowski; Kowalewski, Zasada Józef i Franciszek; Krawczyk Stanisław i Jakub; Wojcieszak; P. Fibich, 
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Budnik, Sieracki, Pawluś, Milda, Furman, Paulik, Aranowski, Pawłowski; Cichoracki; Dubczak; Hansel; 
Moldracki; Kwiatkowski; Nowak Andrzej, Jan i Józef; Florczak Stanisław i Wojciech; Gierlachowski; 
Szarkowski; Stanglewicz; Konszczyński; Mikołajczak; Przymusiński; Rychwalski; Mikulski; Pokorski; 
Woźniak; Splitt. Ten ostatni, jako najlepszy znawca języka angielskiego, zwykle załatwiał sprawy 
biznesowe młodej parafii.

 O niewiastach z tamtych czasów jakoś nic nie słychać, może dlatego, że wtedy jeszcze niewiasty 
nie miały głosu. Ale zdaje się, że i pięćdziesiąt lat temu nie było rodzin bez niewiast.

 Bez wątpienia było jeszcze wiele innych szczegółów z tego okresu parafii, zasługujących na 
zanotowanie. Ale pamięć ludzka jest niepewna; zaś ówcześni sekretarze i inni parafianie nie pisali 
wszystkiego, co dziś byłoby dla nas ciekawe. Z pewnością nie myśleli, że za 50 lat będzie chciał, kto 
czytać o ich pracy i przejściach, miłych i niemiłych. Na pewno też nie myśleli wtedy, że za 50 lat 
będzie tu parafia tak wielka; albo że na terytorium okolicznych miasteczek, należących wtedy do 
naszej parafii, powstanie z czasem gromada polskich parafii.

 Tym pionierom wiary i polskości należy się wielkie uznanie od nas i od przyszłych pokoleń. Przez 
mylność ludzkiej pamięci jest niemożliwe podać tu nazwiska wszystkich, którzy tu byli w kilku pierw-
szych latach i którzy pracą i ofiarami się przyczyniali do budowy dzieła Bożego. Ale Pan Bóg wie o 
nich i nie zapomni im tego, co uczynili dla chwały Jego Imienia.

 Jak wszystko, co jest z Boga, musi czasem przechodzić ciężkie doświadczenia, tak i nasza parafia 
miała swoje krzyże. Najpierw została ciężko dotknięta w roku 1901, kiedy spaliły się rzezalnie Ham-
mond Packing Co., które już po tym nie były odbudowane, ale zostały przeniesione do Chicago. Całe 
gromady tutejszych ludzi, a więc i parafian, poszły wtedy za chlebem także do Chicago, pozostawiając 
za sobą nawet domy, których nikt nie chciał kupować.

 Drugim takim ciosem była tak zwana depresja, która się rozpoczęła w roku 1929, dotykając 
niebywałą biedą cały kraj, a nawet cały świat. Miliony ludzi znalazły się bez pracy na długie lata; 
miliony potraciły wszystkie swoje oszczędności i wszystek do-robek. Dochody parafii spadły prawie 
do zera. A doświadczenie to spadło na parafię właśnie wtedy, kiedy parafia najmniej mogła sobie na 
to pozwolić. Lata, bowiem poprzedzające depresję były latami niebywałego dobrobytu i rozrostu. 
Nasze Hammond i inne miasta okoliczne rosły jak grzyby po deszczu. Z miastami rosły także parafie, 
tak iż wszędzie potrzeba było nowych budynków. Budowano, więc wszędzie w tej myśli, że dobro-
bytu nie będzie końca. Gdzie nie starczyło gotówki, budowano za pożyczki, na dość wysoki procent. 
Takim sposobem nasza parafia, jak zresztą prawie wszystkie inne w całej naszej okolicy, znalazła się 
w dość poważnych długach właśnie, kiedy na cały kraj i na cały świat zwalił się krach biznesowy. 
Przez jakiś czas były obawy, że wszystko przepadnie.

 Z tego krachu grzebiemy się już jedenaście lat, ale się grzebiemy, i przy pomocy Bożej się wygr-
zebiemy. Tak Pan Bóg doświadcza swoich wiernych, aby ich pouczyć, że do każdego dzieła najpotr-
zebniejszym jest Jego błogosławieństwo.

 BUDYNKI

 Początkową majętność parafii stanowiło sześć parceli (lots); z tych cztery były kupione, a dwie 
podarowane, — przez kogo, to dziś trudno stwierdzić. W zakupnie ziemi wiele się zasłużyło To-
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warzystwo św. Andrzeja (dziś Tow. Św. Kazimierza ZNP), urządzając zabawę, z której wpłynęło coś 
500 dolarów dochodu i ofiarując ten dochód na zakup ziemi.

 W pierwszym roku trzeba było nadal korzystać z łaskawości parafii św. Józefa, odprawiając polskie 
nabożeństwa w sali stojącej przy zbiegu ulic Hohman i Russell, gdzie teraz stoi plebania św. Józefa. 
Na naszym "North Side" nie było wtedy ani jednego budynku, któryby mógł, choć tymczasowo, 
posłużyć na miejsce do nabożeństw. Nie było tu ulic; nie było chodników; nie było kanalizacji; a żyją 
jeszcze tacy, którzy pamiętają jak prawie wszędzie, gdzie dziś mieszkają nasi parafianie, wtedy były 
moczary i bagna, w których się roiło od ryb i żab.

 Ale jeszcze w pierwszym roku zabrano się do budowy kościoła, który stał się pierwszym polskim 
kościołem na cały powiat Lake. Kontrakt na budowę tego budynku otrzymał p. Wióra z South Chica-
go. Budynek ten był zbudowany z drzewa; kosztował sześć tysięcy dolarów; a został urządzony tak, 
iż górne piętro oddano na kościół, a dolne piętro na szkołę i na pomieszkanie dla księdza. Budynek 
ten jest w użyciu do dzisiejszego dnia, głównie jako pomieszczenie dla kilku klas naszej szkoły. Trze-
ba przyznać, że zbudowany był tak dobrze, z drzewa tak zdrowego, że przy należytych reparacjach 
będzie mógł służyć parafii na drugie 50 lat.

 Z tym właśnie budynkiem łączy się większa część historii naszej parafii. Przez pierwsze dziesięć 
czy jedenaście lat był to jedyny budynek, jaki parafia posiadała. Tam prawie wszyscy nasi starsi para-
fianie byli ochrzczeni, jako też wielu, którzy dziś są rozproszeni po innych parafiach i po całym kraju. 
Tam wielu naszych starszych parafian odprawiało swoje szkolne męki. Tam po raz pierwszy klękali do 
spowiedzi i do Stołu Pańskiego. Tam przed starym ołtarzem wielu składało swoje małżeńskie śluby. 
Stamtąd wielu odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku.

 Pierwszy ołtarz zakupili: Andrzej Nowak, Jan Nowak, Józef Nowak, Stanisław Florczak, Wojciech 
Florczak. Jakub Krawczyk ofiarował lichtarz do trzymania świecy wielkanocnej. Krzesła do sanktu-
arium dało Stowarzyszenie Młodzieży, które miało wtedy aż siedmiu członków. Pierwszą ambonę 
zmajstrował cieśla z Hegewisch, Władysław Gronowski. P. Kumiega z East Chicago ofiarował stacje 
Drogi Krzyżowej. Towarzystwo św. Kazimierza przyczyniło się przy zakupie figury patrona św. Kaz-
imierza, która to figura do dziś dnia stoi na głównym ołtarzu w nowym kościele. Tylko na organy nie 
starczyło. Nawet na poświęcenie budynku trzeba było pożyczyć małe organki, a potem nabożeństwa 
przez kilka lat odprawiały się bez muzyki. Ale swoją drogą był chór, który umiał śpiewać i bez muzyki, 
a w którym przez długie lata przewodniczył Stanisław Krawczyk.

 O ile wiadomo, pierwszy chrzest otrzymała Maria Lewandowska (Cassidy) ; pierwszy pogrzeb był 
odprawiony za duszę Jana Kowalewskiego; pierwsi na ślubnym kobiercu stanęli Franciszek Hansel i 
Waleria Cichoracka; niedługo po nich ślubowali Andrzej Nowak i Łucja Zasada.

 Na początku było nawet trochę sporu o to, jakiego by Świętego obrać na patrona nowej parafii. 
Jedni upierali się przy św. Andrzeju; drudzy przy św. Antonim; znów inni chcieli św. Michała. Roz-
strzygnął ten spór stary ksiądz Raszkiewicz, mówiąc: Nie będzie żaden z tych. Dostaniecie stałego 
proboszcza, któremu na imię jest Kazimierz. A jak święty Kazimierz pogodził Litwę z Polską, tak i 
was pogodzi. Niech, więc patronem będzie święty Kazimierz".
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 Drugi budynek postawiono dziesięć lat później, mianowicie w r. 1901. Tym drugim budynkiem 
była plebania, która z czasem okazała się bardzo potrzebna, bo w pierwszym budynku było już coraz 
ciaśniej, głównie dlatego, że parafia rosła a dzieci napływało do szkoły coraz więcej. Zresztą miesz-
kanie, jakie zajmował proboszcz, stało się teraz potrzebnym dla Sióstr Nauczycielek, które właśnie 
w tym roku (1901) przybyły do naszej szkoły.

 Zakupiono, więc jeszcze jedną lotę, którą trzeba było najpierw zrównać, a na niej postawiono 
pierwszą pleban ję, mniej więcej tam, gdzie dziś jest kościół. Plebania ta kosztowała 2900 dolarów; 
była najpierw tylko z drzewa, a później została obłożona cegłą. Proboszczem był wtedy ks. Piotr 
Kahellek. Jako pomieszkanie księży służył ten budynek aż do roku 1922, kiedy został przeniesiony 
na inne miejsce, powiększony i oddany na mieszkanie dla Sióstr Nauczycielek.

 Mniej więcej w tym samym czasie (1901) postawiono pomiędzy plebanią a pierwszym kościołem 
osobną drewnianą dzwonnicę. Dzwon zawieszony na starym kościele był trochę za ciężki; kiedy 
dzwoniono, drżał cały budynek. Postanowiono, więc zawiesić go z osobna, obok kościoła. Budował 
dzwonnicę Bartłomiej Rybarczyk. Dziś jej już tu nie ma.

 Trzecim z rzędu budynkiem stała się ogrzewalnia (boiler house). Ten budynek był postawiony 
w roku 1910, za czasów ks. Kasprzykowskiego. Przez wiele lat było z tym budynkiem dużo kłopotu, 
a to dlatego, że naokoło posiadłości parafialnej nie było należytej kanalizacji (sewers). Po każdym 
deszczu budynek ten był tak zalany wodą, że trzeba było ją wynosić wiadrami, zanim można było 
w piecu rozpalić ogień. Jest tu jeszcze dużo takich, którzy już teraz są tatusiami, ale na pewno 
pamiętają jak musieli pomagać przy wynoszeniu wody. Jeden proboszcz po drugim próbował na 
wszelki sposób jakoś zaradzić tej biedzie, ale wszystkie takie starania się rozbijały o brak należytej 
kanalizacji. Dopiero w roku 1928, a więc za czasów ks. Hosińskiego, kłopot ten został ostatecznie 
załatwiony, na wielką uciechę tych wszystkich, którzy musieli nosić wodę i marznąć.

 Jest jeszcze w tym budynku pierwszy piec, zakupiony w roku 1910, choć już teraz jest mało 
używany. Obok niego znajduje się większy i nowszy piec, zakupiony przez ks. Seroczyńskiego. Ten 
właśnie piec ogrzewa teraz wszystkie budynki, a używanie tego jednego tylko pieca na ogrzewanie 
wszystkich budynków stało się możliwe przez to, że w roku 1939 zakupiono maszynę do palenia 
oliwy (oil burner). Choć ogrzewalnia na zewnątrz jeszcze zawsze wygląda tak samo jak dawniej, 
to jednak wewnątrz tak się zmieniło, że nie poznaliby jej ci, którzy dawniej musieli wynosić wodę. 
Przy przerabianiu wnętrza tego budynku bardzo się zasłużyli członkowie Klubu Kolektorów, i inni 
mężczyźni, którzy bezinteresowną pracą zaoszczędzili parafii dość poważne wydatki.

 Następnie, w roku 1920, zaczęto stawiać nową plebanię. Proboszczem był wtedy ks. Feliks Se-
roczyński. Od tego czasu mieszkają księża w tym budynku, który służy także, jako biuro parafialne. 
Koszt tego budynku wynosił 21 tysiąc. Od czasu, gdy budynek ten był postawiony, nie robiono w 
nim żadnych ulepszeń ani reparacji; położono na nim tylko nowszy dach.

 Piątym budynkiem stał się obecny kościół, którego budowę rozpoczęto w roku 1923, za czasów 
ks. Seroczyńskiego; zaś wnętrze kościoła zostało wykończone w roku 1928, za czasów ks. Hosińskiego. 
Koszt tego budynku obliczono na 150 tysięcy. Każdy przyzna, że na zewnątrz jest to jeden z naj- 
piękniejszych kościołów na całą okolicę. My, którzy patrzymy na kościół nasz z bliska, może tego nie 
widzimy; ale ludzie, którzy pierwszy raz widzą nasz kościół, zachwycają się jego wyglądem.
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Kamień węgielny nowego kościoła poświęcił pierwszy polski biskup w Ameryce, Najprzew. ks. 
Paweł P. Rhode. Poświęcenie odbyło się w dniu 15 sierpnia roku 1924. Przemówienia wygłosili ks. 
Franciszek Gordon, prowincjał Księży Zmartwychwstańców, i ks. Prałat Jan Noll, który teraz jest 
biskupem naszej diecezji. Mszę świętą w tym dniu odprawił ks. Józef Lewandowski, przy asyście 
księdza Guerre i księdza Karpa. Oprócz wyżej wymienionych byli obecni następujący księża: Tomasz 
Bona, Ignacy Wagner, Edward Mungovan, James Connelly, Wincenty Nowicki, Antoni Hałgas, Jan 
Chylewski, Jan Berg, Jan Rumely, Tomasz Jansen, James Fitzgerald, Benedykt Rajcany, Norbert 
Felden, Józef Zieliński, Antoni Nadolny, Jan Nadolny, Antoni Stachowiak, Augustyn Kondziela, 
Jan De Ville, Antoni Ellering, Alojzy Jarka, Michał Petzold, Jan Hosiński, Michał Świątkowski, Józef 
Zobel, Rupert Landoll, Jan Biernacki, Antoni Badina, Michał Gadacz, Jan Bick, Paweł Schmid, An-
drzej Sucek, Edward Werling, Józef Sulzer, Teofil Chemma, Michał Urbański, Ignacy Gapczyński, 
Franciszek Libert i Józef Hildebrant.

 W roku 1937 zakupiono do tego kościoła nowe organy. Stare organy stały się po czterdziestu 
latach pracy tak bezużyteczne, a ciągłe naprawianie ich tak kosztowne, że nie było już rady, jak 
tylko zakupić nowe. Te kosztowały $5,232.38 w gotówce, do czego trzeba doliczyć 900 dolarów, 
jakie nam dano w kredycie za stare organy. Ofiarności parafian zawdzięcza się, że za nowe organy 
można było zapłacić gotówką, skoro tylko były gotowe do grania. Na wyszczególnienie w ofiarności 
na ten cel zasługują: Chór Św. Cecylji ($500) ; dzieci szkolne ($215.45) ; rozgrywka kołdry ofiarow-
anej przez Dom Macierzysty naszych Sióstr przyniosła $218.95; Klub św. Kazimierza ($200) ; Panny 
Różańcowe ($ 150) ; Niewiasty Różańcowe ($100) ;Klub św. Rity ($100) ; Dwór św. Anny ($100) ; 
na resztę złożyły się inne towarzystwa i prawie wszyscy parafianie, każdy po trosze, co mógł.

 W r. 1933 zakupiono do kościoła piękną figurę św. Teresy; w następnym roku również piękną 
figurę świętej Anny; jeszcze rok później sprawiono do ołtarza piękne a mocne tabernakulum, 
które jest akuratnie takie same jak w ołtarzu Ojca św. w jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo; 
znów rok później sprawiono nowe szaty wszystkich kolorów szyte według typu średniowiecznego. 
Wszystkie te zakupna, jako też wszystkie reparacje, czyniono tylko za gotówkę, co znowu było 
możliwe tylko przez przykładną ofiarność towarzystw i parafian.

 W pięknej wieży kościoła znajdują się dwa dzwony. Jeden mniejszy zakupiony w roku 1892, 
który wisiał najpierw w starym kościele, a potem w osobnej dzwonnicy. Drugi, ochrzczony Tadeusz, 
z roku 1925. Na tym drugim są wykute następujące nazwiska: B. Surdyk, F. Konszczyński, J. Kraska, 
J. Rutkowski, J. Owczarzak, J. Wojciński, F. Owczarzak, M. Rutkowski, L. Kulik, L. Gobek, J. Kulik, A. 
Rutkowski, J. Zembała, J. Krugiełka, K. Rużycki, J. Krawczyk, J. Rogalski, G. Gąsiorowski.

 Ostatnim z rzędu budynkiem jest nowa szkoła, zbudowana w roku 1929, przez księdza Jana 
Hosińskiego. Jest to budynek bardzo praktyczny i bardzo wygodny. Na pierwszym i drugim piętrze 
znajduje się osiem pokoi szkolnych, bardzo obszernych i widnych; na każdym piętrze są ustępy; 
także na każdym piętrze znajduje się mniejszy pokoik dla załatwienia rozmaitych spraw połączon-
ych z prowadzeniem szkoły. W suterenach tego budynku znajduje się hala do zebrań, kręgielnia, 
ustępy, kuchnia i bar.

 Równocześnie, i w połączeniu ze szkołą, zbudowano obszerną halę do przedstawień, bankie-
tów, zabaw i podobnych czynności; także do bazarów, które przedtem odbywały się pod gołym 
niebem. Ten ostatni budynek, wraz z halą, kosztował, o ile wiadomo, około 75 tysięcy. Wartość 
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wszystkiej majęt¬ności parafialnej, a więc budynków, ich urządzeń, a także gruntów, przedstawia 
dziś sumę ponad 300 tysięcy dolarów.

 KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE, KTÓRZY PRACOWALI PRZY NASZEJ PARAFJI

 Pierwszym stałym proboszczem naszej parafii był ks. Kazimierz Kobyliński. Przybył tu w roku 
1890. Mając w parafii na początku tylko 50 rodzin, doczekał się tego, że siedem lat później było już 
125 rodzin. Ale i wtedy jeszcze te rodziny były rozproszone po wszystkich okolicznych miasteczk-
ach. Ci, którzy jeszcze pamiętają ks. Kobylińskiego, przypominają sobie jak mozolne było jego życie 
proboszczowskie; jak dla utrzymania parafii musiał włóczyć się po kolekcie gdziekolwiek mieszkali 
parafianie; jak czasem musiał czatować na swoich ludzi przy wejściach do fabryk, szczególnie w dni, 
kiedy otrzymywali swoją płacę. Musiała to być praca nader ciężka i nieprzyjemna, bo w r. 1897 ks. 
Kobyliński opuścił Hammond, udając się do St. Paul, Minn., gdzie tamtejszy biskup ofiarował mu 
lepszą parafię. Pozostawał w St. Paul aż do roku 1920, kiedy się udał do Polski, gdzie też niedługo 
potem umarł.

 Na miejsce ks. Kobylińskiego przybył tu w roku 1897 ks. Piotr Kahellek, urodzony w roku 1865, 
na Pomorzu, w Polsce. Ksiądz Kahellek lubiał opowiadać, jak będąc młodzieńcem musiał służyć, 
jako ułan przy wojsku niemieckim w Toruniu; jak bardzo niemiłą była mu ta służba, tak iż w końcu 
zwiał z wojska niemieckiego, udając się do Ameryki; jak w drodze rzucił swój ułański mundur i 
miecz do morza. Lubił także opowiadać o tym, jak ciężko było w Hammond za jego czasów, kiedy 
sztokjardy (Hammond Packing Co.) przeniosły się do Chicago.

 Na czas księdza Kahellka przypada budowa pierwszej plebanii; także dzwonnicy. Za jego sta-
raniem również kupiono pierwsze organy, które służyły parafii aż do roku 1937. Sprawił pierwszy 
konfesjonał i inne przybory kościelne. Na miejsce długich ławek szkolnych, zmajstrowanych według 
mody starokrajskiej, sprowadził dla użytku dzieci nowsze, wygodniejsze siedzenia. A przy tym pilnie 
uważał, aby nie obciążać parafii żadnym dodatkowym długiem.

 Z rozkazu ks. biskupa ks. Kahellek opuścił naszą parafię w roku 1909, przenosząc się do Gary 
do początkującej tam parafii polskiej św. Jadwigi. Po dwudziestu latach przykładnej gospodarki 
zrezygnował z probostwa nad tamtejszą paraf ją, a umarł w roku 1932 i jest pochowany w South 
Bend.
 Trzecim proboszczem był ks. Jan Kasprzykowski, urodzony w Polsce w roku 1877. Jako młodzie-
niec przybył do Ameryki i wstąpił do polskiego seminarium w Orchard Lake; dokończył zaś nauk 
swoich w St. Louis. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1906. Najpierw pracował, jako wikary przy 
parafii św. Stanisława w Michigan City, skąd był naznaczony na proboszcza naszej parafii w marcu 
roku 1909. Na jego czasy przypada budowa ogrzewalni i zakupno pierwszego pieca na centralne 
ogrzewanie. Również za jego staraniem zaprowadzono do kościoła i do szkoły (w starym budynku) 
elektryczne oświetlanie. Dokupiono także osiem dodatkowych parceli (lots). Ks. Kasprzykowski 
opuścił parafię w sierpniu roku 1911, udając się do Wisconsinu, gdzie dotąd przebywa.

 Dnia 1 sierpnia roku 1911 został tu proboszczem ks. Feliks Seroczyński, urodzony w roku 1879 
w Warsaw, Indiana, a wyświęcony w roku 1904. Przez pewien czas musiał doglądać nie tylko naszej 
parafii, ale także Polaków w East Hammond, którzy tam brali się do założenia nowej parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej.
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 W roku 1920 postarał się o budowę obecnej plebanii; zaś w roku 1922 przeniósł i powiększył 
starą plebanię, oddając ją na mieszkanie dla Sióstr Nauczycielek. Na miejscu, gdzie stała stara 
plebania i na dodatkowym gruncie rozpoczął w roku 1923 budowę nowego kościoła.

 W tym czasie parafia posiadała już 46 parceli (lots). Rodzin było 350, czyli 1950 dusz, w tym 
659 dzieci szkolnych.

 Ks. Seroczyński opuścił naszą parafię na własne żądanie w czerwcu roku 1927. Obecnie jest 
proboszczem w North Judson. Ks. Biskup Noll naznaczył go dziekanem, a Ojciec święty Pius XI 
wyniósł go do godności prałata.

 Na piątego proboszcza przybył w czerwcu roku 1927 ks. Jan Hosiński, znany już parafianom 
dlatego, że kilkanaście lat przedtem (1914-1916) pracował tu jako wikary. Urodził się w South Bend 
w roku 1890; studiował w Notre Dame i w Orchard Lake, a był wyświęcony w roku 1914.

 Ks. Hosiński postarał się o budowę nowej a bardzo potrzebnej szkoły, a przy niej postawił halę 
parafialną. Wykończył także wnętrze kościoła i poczynił niektóre inne poprawki.

 Właśnie na ten czas przypadły lata najpierw dobrobytu, jakiego nawet nasza bogata Ameryka 
nigdy przedtem nie znała; a potem depresja i lata bezrobocia i biedy, jaka się jeszcze nie skończyła. 
Księdzu Hosińskiemu to doświadczenie tak dokuczyło, że zapadł na zdrowiu, a we wrześniu r. 1932 
był zmuszony parafię opuścić. Obecnie gospodarzy, jako proboszcz w San Pierre.

 Od 15 września roku 193 2 proboszczem jest ks. Jan Biernacki.

 KSIĘŻA ASYSTENCI, KTÓRZY PRACOWALI PRZY NASZEJ PARAFII

 W miarę, jak parafia rosła, jeden ksiądz sam nie mógł podołać wszystkiej pracy. Od roku 1912 
był, więc przy naszej parafii zawsze przynajmniej jeden ksiądz wikary. Byli to:

ks. Ignacy Gapczyński (1912-1914)
ks. Jan Hosiński (1914-1916)
ks. Teofil Chemma (1916-1917)
ks. Michał Gadacz (1917- 1920)
ks. Antoni Nadolny (sześć miesięcy w roku 1920)
ks. Michał Urbański (1920-1921)
ks. Julian Doktor (1921-1925)
ks. Ludwik Bożyk (1925-1930)
ks. Ludwik Ratajczak (1930-1931)
ks. Stanisław Cak (1931-1932)
ks. Józef Leśniak.


