
Parafia św. Sebastiana w Bessemer, MI

(założona w r. 1886)

 Na ostatecznym krańcu zachodnim Północnego Michigan, ciągnie się od 
„Jeziora Wyższego" wzdłuż granicy Wisconsinu długi powiat zwany Gogebic, w 
którym są trzy osady polskie: w Bessemer, Ironwood i Wakefield, blisko siebie 
położone. Żadna z nich atoli nie tworzy czysto polskiej parafii, lecz mieszane 
z Irlandczykami, Niemcami, Francuzami, Czechami, Słowianami itd.
 Miasteczko Bessemer leży w okolicy pagórkowatej, dobrze zalesionej, 
bogatej w rudę żelaza, a bory pobliskie w sarny, jelenie i inna zwierzynę. 
Bessemer liczy około 4 tysięcy mieszkańców, a jest jednym z najwięcej kos-
mopolitycznych miasteczek; mieszkają tam Anglicy, Szkoci, Ajrysze, Szwedzi, 
Niemcy, Polacy, Słowacy, Czesi, Rusini, Negrzy i tuzin jeszcze innej narodowoś-
ci. Jest tu mały kościółek katolicki, prawdziwie katolicki t. j. powszechny, bo 
do niego należą ludzie mówiący najrozmaitszymi językami. Należą do niego 
Polacy, Słowacy, Rusini, Czesi, Chorwaci, Ajrysze, Niemcy, Francuzi, Włosi i 
inne narodowości. Polacy nazywają ten kościół Pol. Rz. katolicki; Irlandczycy: 
Irish Church; Słowacy: Slovenski kostol; rusini: Katolicku cerkiew — a nawet 
włosi nazywają go: La Chiesa Cattolica Italiana, choć na ten kościół nic nie 
dali. Atoli kościół ten powinien się nazywać polskim, bo Polacy więcej nań 
ofiarowali i ofiarują, aniżeli wszystkie inne narodowości razem. Polaków jest 
tu z 80 familii i niemal wszystkie należą do parafii. Wielu Polaków należy do 
"Foresterów." Lecz od roku 1900 istnieje także Towarzystwo Polskie.
 Z polskich kapłanów parafią w Bessemer zarządzali: ks. Fabian Pawlar od 
1887 do 1889, który dobudował wieżą; ks. Alex. Śmietana od kwietnia do 
sierpnia 1902.  W roku 1901 ks. misjonarz Remigiusz Berendt, Franciszkanin 
z Radomia, IL., dawał tu misję z wielkim skutkiem i pożytkiem.
 W roku 1902 objął wreszcie parafię w Bessemer polski kapłan ks. Karol 
Swoboda, rodem z Lipin, Górnego Śląska, urodzony 29 lipca, 1873, młody, 
energiczny kapłan lubiany i poważany przez swego biskupa, Eisa, który go 
wyświęcił i przyjął do diecezji 29 czerwca roku 1902. Jego staraniem kościół 
powiększono o 44 stopy i cegłą obłożono. Wnętrzne kościoła upiększono.
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