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  Pół wieku polskiej parafii św.Stanisława Kostki 
  w Coatesville.
  Złoty Jubileusz 1907-1957 parafii św. Stanisława Kostki,
  Coatesville, PA, p. 21-24.  CAP at Orchard Lake.
 

 Pięćdziesiąt lat mija w tym roku od czasu, kiedy grupa pierwszych polskich emigrantów osiadłych 
w Coatesville, owiana silną wiarą i przywiązaniem do Kościoła katolickiego przystąpiła do orga-
nizowania własnej polskiej parafii.

 Każdy początek jest trudny. Warunki w jakich przyszło żyć tym pierwszym Polakom były nadzwy-
czaj ciężkie. Nie zabijały one jednak uczuć polskich, niedola przytłumiła je tylko, wpychała je w głąb 
duszy, skąd często wybuchały pieśnią polską i łzami. Jeżeli jeszcze dodać do tego trudności językowe 
i tęsknotę za rodzinnym krajem, możemy z prawdziwą dumą zapisać, że Ci pierwsi emigranci byli 
naprawdę dzielnymi pionierami nie tylko parafii, ale także miasteczka Coatesville. Ktokolwiek będzie 
pisał historię tego miasta na pewno podkreśli wielki wysiłek emigrantów polskich w budowaniu 
życia gospodarczego i kulturalnego. Trzeba przypomnieć, że pięćdziesiąt lat temu Coatesville liczyło 
sobie zaledwie 5600 mieszkańców. Zarobki skromne, warunki mieszkaniowe ciężkie. Wówczas nikt 
jeszcze nie myślał o kupnie własnego domu czy też samochodu. Polacy myśleli o tym jak zbudować 
własny kościół i szkołę.

 Wielu z tych pierwszych pionierów życia polskiego dziś już nie żyje, odeszli na wieczną wartę, 
ale pamięć nasza w dniu Złotego Jubileuszu będzie z nimi by złożyć im zasłużony hołd i wdzięczność 
za włożony trud. Niech Im dobra ziemia amerykańska lekką będzie.

 Syn Boży po to zstąpił na ziemię, ażeby nauczać ludzi, że wszyscy są jedną wielką rodziną, że ten 
jest większy między ludźmi, kto im lepiej służy i kto poświęca siebie dla dobra bliźnich. To ewangeliczne 
ziarno posiane przez Chrystusa wydało błogi owoc zwłaszcza wśród emigracji polskiej w Ameryce. 
Jeżeli siewca, udawszy się w pole widzi dobry wynik swej pracy, to będzie dla niego największym 
szczęściem i radością, że praca jego nie poszła na marne, lecz wydała piękny plon. Tak. Wielu, bardzo 
wielu było w tutejszej parafii dobrych siewców a plony ich są piękne.

 Z zapisków ksiąg parafialnych czytamy z protokołu nr. 1 z dnia 2 grudnia, 1906 r.:
Za inicjatywą pp. Józefa Ellendy, Franciszka Jabłońskiego i Stanisława Urbanowicza, Michała Kuchar- 
czyka, dobrze myśląca Polonia w Coatesville została zwołana na walne zebranie do kościoła Ajrys-
ko-Katolickiego. Zebranie otworzył ksiądz proboszcz Grembowski z Phoenixville modlitwą, a gorącą 
mową do wszystkich zebranych tłumaczył potrzebę założenia polskiej parafii. Prezesem komitetu 
wybrano p. F. Jabłońskiego, sekretarzem St. Urbanowicza, kasjerem p. J. Ellenda oraz na członków 
pp. Pendyk, Sobierajski, Kaczmarek, Kłocki, Mackiewicz, Nowak, Suchta, Zabłocki i Kucharczyk. 
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Tak powstał zalążek polskiej parafii, bez proboszcza, bez kościoła, bez żadnej własności. Zebrano 
pierwszą sumę $69.55- Ks. Grembowski ofiarował swoją pomoc przez regularne przyjazdy co drugą 
niedzielę na odprawianie Nieszporów, zaś w poniedziałek na Mszę św. Zorganizowana już Irlandzka 
Parafia i jej proboszcz udzielili swego kościoła bezpłatnie na odprawianie polskich nabożeństw. 
Dalsze posiedzenia Komitetu miały na celu zbieranie pieniędzy na kupno gruntu względnie budynku 
na kościół. Projekt kupna kościoła protestanckiego nie doszedł do skutku z powodu wygórowanej 
ceny $35,000, postanowiono więc kupić grunt. W styczniu 1907 r. udała się delegacja do biskupa 
z prośbą o przydzielenie stałego proboszcza oraz zadatkowano kupno gruntu. W marcu tegoż roku 
prezesem Komitetu został p. Kalinowski, oraz druga delegacja udała się do biskupa o przyśpieszenie 
przydzielenia stałego księdza.

 Nareszcie dnia 28 kwietnia tegoż samego roku przybył do nas ks. Franciszek GRZYWACZ, jako 
pierwszy można śmiało powiedzieć historyczny proboszcz tworzącej się polskiej parafii w Coatesville. 
Przyjęto go z uczuciem radości. Pierwszym jego osiągnięciem było podpisanie umowy kupna starej 
szkoły przy Main i Church St., miejsce na którym dziś stoi nasz piękny kościół. Cena kupna wynosiła 
$10,000, z tego ks. biskup udzielił pożyczki w wysokości $8,000.

 Wzmożono zbiórkę pieniężną na budowę kościoła. Sypały się dary w postaci lichtarzy, monstrancji, 
kielichów, ornatów. Budynek szkolny parafianie przerobili na kaplicę, którą tymczasowo poświęcono 
dla odprawiania nabożeństw, zaś uroczyste poświęcenie przez ks. prałata Heinen odbyło się 17 
listopada. Z braku miejsca trudno tutaj umieścić nazwiska licznych ofiarodawców, — składamy im 
serdeczne Bóg zapłać.

 Praca ks. Grzywacza była ciężka. Jak w każdej grupie społeczności tak i w tutejszej parafii pow-
stały zgrzyty, rozgrywki personalne, a nawet osobiste ¡ataki na osobę księdza. Atoli wytrwałość, 
wyrozumienie i niezrażanie się przeciwnościom gorliwego kapłana, sprawiły że życie parafii rozwijało 
się pomyślnie. Powstawały organizacje kościelne, jak bractwa różańcowe, a nawet inne jak tow. 
huzarów, tow. strzelców.

 Nowo poświęcony kościółek polski był zawsze otwarty dla katolików bratnich narodowości, co 
więcej ks. Grzywacz sprowadzał dla nich spowiedników jak ks. Klouchecka dla Słowaków, ks. Kou-
lakisa dla Litwinów, ks. Lewickiego dla Greko-katolików.

 W wrześniu 1908 r. wybuchł w nocy tajemniczy pożar w zakrystii. Na szczęście szkody były bardzo 
minimalne, spaliło się okno. W ciągu roku komitet kościelny się rozwiązał, a na jego miejsce wybrano 
13 marszałków do prowadzenia zbiórki na rzecz kościoła.

 W roku 1910 ks. Grzywacz opuścił parafię i na jego miejsce przybył ks. Wojciech KULAWY. W tym 
czasie zakupiono dwa domy przylegające do kościoła za cenę $18,000, wpłacając $3500. To wielkie 
obciążenie hipoteką, bez stałych dochodów, nie zrażało parafian, lecz wręcz przeciwnie wzmocniło 
ich wolę do dalszej rozbudowy.

 Dnia 1 stycznia 1912 r. przybył tu młody, energiczny ks. Jakub PŁOSZAJ. Uwzględniając życze-
nia parafian zakupił miejsce na cmentarz za $500 i zajął się zorganizowaniem szkółki polskiej przy 
kościele. Była to wprawdzie tylko dwuklasowa szkoła, ale jej dobry początek wróżył lepszą przyszłość. 
Nauczaniem i prowadzeniem szkoły zajęły się sprowadzone z Readingu Siostry Bernardynki.
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 W kwietniu 1915 r. nastąpiła zmiana, na miejsce ks. Płoszaja został przydzielony ks. Mieczysław 
Kopytkiewicz. Za jego krótkiego stosunkowo urzędowania wybudowaną została plebania kosztem 
$9,000.

 Gdy przybył nowy proboszcz ks. Jan MICKUŃ w listopadzie 1916 r. długi parafialne wynosiły 
$27,000. Warunki materialne mieszkańców Coatesville uległy wybitnej poprawie z powodu zwiększonej 
produkcji stalowni miejscowej na potrzeby wojenne. Trudno ustalić liczbę rodzin polskich na te czasy, 
w każdym jednak razie wzmogła się ona do kilkuset, przeważała liczba samotnych.

 Korzystając więc z dobrej koniunktury, ks. Mickuń wystąpił z planem rozbudowy budynków 
parafialnych. I tak sprzedano jeden z dawniej zakupionych domków, drugi przerobiono na dom dla 
Sióstr.

 Na posiedzeniu rocznym w dniu 7 stycznia 1917 r. postanowiono jednogłośnie wybudować nową 
szkołę i uchwalono, że na ten cel, każdy parafianin ma ofiarować $25 a Słowacy $10. Jak Sfinks z 
popiołów, tak w jednym roku wybudowano piękny budynek szkolny z czteroma klasami i salą do 
rozrywek. Koszt budowy wyniósł $21,000.

 Wobec powiększenia się parafii skromny nasz kościół nie mógł pomieścić zbierających się wi-
ernych na nabożeństwa, postanowiono więc przystąpić do budowy nowego kościoła. Spontanicznie 
zebrano na ten szlachetny cel $800.

 W maju 1921 r. został przeniesiony do innej parafii ks. Mickuń a na miejsce jego przybył ks. Mi-
chał PACHUCKI. Po I wojnie światowej nastały czasy depresji, w dodatku Słowacy stanowiący prawie 
połowę naszej parafii odłączyli się tworząc własny kościół, oraz inne okoliczności nie pozwalały na 
realizację planu budowy nowego kościoła. Po odejściu ks. Pachuckiego, przybył tu w roku 1924 ks. 
Fryderyk WALEWSKI, młody a bardzo lubiony kapłan, który szczególnie poświęcił się naszej młodzieży. 
W marcu 1924 przybył nowy proboszcz ks. Antoni KLIJANOWICZ. Mimo jego podeszłego wieku i 
piętrzących się trudności materialnych naszej parafii, doprowadził do wybudowania kosztem $58,000 
nowego kościoła na miejsce małego kościółka. Skończywszy chlubne zadanie, usunął się od pracy 
parafialnej z powodu wieku i wkrótce potem ulegając wypadkowi samochodowymu, zmarł w Perth 
Amboy, N. J. Na opuszczone miejsce naznaczony został proboszczem w maju 1929 r. ks. J. BIDUŚ. 
Nowo wybudowany kościół trzeba było odmalować, upiększyć również szkołę i salę parafialną.

 W okresie, kiedy parafia nasza miała już piękny kościół, w całym kraju zaczął się wzmagać kryzys 
gospodarczy. Wielu parafian musiało wyjechać za pracą i parafia przy powiększonych długach, znalazła 
się w tak krytycznych warunkach, że diecezja zmuszona była pomóc w opłacaniu części procentów 
zaciągniętych pożyczek na budowę kościoła. Złamany tą sytuacją ks. Biduś opuścił parafię, a miejsce 
jego zajął ks. Teofil Lewandowski, dnia 23 stycznia 1932 r. Przetrwawszy cierpliwie najgorszy okres 
czasu, dzielnie prowadził parafię do kwietnia 1938 r. a po nim na krótko bardzo przejął parafię ks. 
Bolesław Żywicki zaś od listopada ks. Antoni SZCZYPIN.

 Zasługi ks. A. SZCZYPINA w historii parafii są duże. Wystarczy wspomnieć że dłui parafialne 
wynosiły ponad $63,000 w dniu przejęcia parafii i przez 12 lat swego urzędowania mimo dalszych 
wielkich inwestycji zmniejszył je do $26,000. W krytycznym roku finansowym 1940, kiedy starania o 
zmniejszenie procentu w banku, jak i zmniejszenie podatków miejskich nie dały rezultatów, z pomocą 
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przyszedł ks. Biskup przejmując obciążenia na siebie. Nie da się zaprzeczyć, że pomoc ta pozwoliła 
ks. proboszczowi spokojniej planować dalszą rozbudowę parafii. Odnowiono zewnątrz budynki 
parafialne, zaprowadzono ogrzewanie w szkole, w domu Sióstr i w kościele oraz nowe piękne okna 
witrażowe w kościele i uzupełniono sprzęt kościelny.

 W latach od 1947 do 1950 w pracy duszpasterskiej pomagał bardzo wiele ks. Jan SKÓRECKI, jako 
asystent a później ks. F. KULHAWIK (1950-51).

 Ks. proboszcz Szczypin, troskający się nieustannie o polskość swoich parafian, zawsze pełen naj- 
lepszej woli dopomożenia wszystkim, jego bezinteresowne intencje widoczne były w każdym jego 
działaniu, dobrze zapisał się w pamięci parafian. Zmarł 14 września 1951 i pochowany na cmentarzu 
parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Shenandoah, Pa.

 Po śmierci ks. Szczypina administratorem parafii był ks. Kulhawik, aż w styczniu 1952 przybył do 
naszej parafii jako proboszcz Ks. S. A. Polityka, znany już ze swej pracy duszpasterskiej w Philadel-
phii. W pierwszym roku swego urzędowania ks. proboszcz odnowił plebanię, oraz w czasie trwania 
strajku w fabryce kilka osób bezinteresownie odnowiło cmentarz i odmalowało budynek szkolny.

 W roku 1953 zakupiono dwa nowe budynki na cele parafialne, ufundowano ołtarz i ławki w 
kaplicy Sióstr, odnowiono podwórze szkolne. Życie przynosi z biegiem czasu różne przemiany które 
nakładają na duszpasterza a także na wszystkich parafian coraz trudniejsze zadania. Widząc grożące 
niebezpieczeństwo jakie zagraża dorastającej młodzieży ze strony złego otoczenia, ks. proboszcz 
starał się o związanie jej z kościołem, organizując dla niej zabawy pod opieką dorosłych.

 W roku 1953 spaliła się część budynku nowo zakupionego dla Sióstr, a odnowienie kosztowało 
około $10,000. W następnych latach wzrosły datki na potrzeby kościoła, co pozwoliło na zmnie-
jszenie długów parafialnych do $8000 na rok 1957. Niezależnie od dużych inwestycji w budynkach 
parafialnych, roczne świadczenia naszej Parafii są duże, wspomnieć choćby tylko: na ubezpieczenia 
$547. podatki miejskie $296. na katedrę $549. Do tego dochodzą wydatki na światło i opał, czysz- 
czenie, itd.

 Kościół bez dzwonów to jak latarnia morska bez świateł, powiedziała sobie grupa ludzi z pp. 
Grusczyńskim, Gacem, Olszewskim i Ziemiakiem na czele, zakupiono więc w roku 1927 trzy piękne 
dzwony. Mają one nie tylko zwoływać wiernych do świątyni, przypominać czas na Anioł Pański, ale 
przede wszystkim wzbudzać wśród ludzi miłość i chwałę Bogu. Dzwony nasze doczekały się wielkiej 
innowacji z początkiem roku Jubileuszowego. Parafianie z inicjatywy ks. proboszcza złożyli się na 
ich z elektryzowanie kosztem $2435.

 Z prawdziwą radością notujemy, iż w roku jubileuszowym naszej parafii Polska i wszyscy Polacy 
rozsiani po całym świecie przeżywali radosną uroczystość nadania godności kardynała, Prymasowi 
Polski ks. Stefanowi Wyszyńskiemu. Wspominamy ten fakt dlatego, że Polonia Amerykańska zdecy-
dowaną postawą i walką przyczyniła się w dużej mierze do uwolnienia więzionego kardynała przez 
rząd komunistyczny w Polsce.

 Parafia nasza czynny bierze udział we wszystkich poczynaniach narodowych i społecznych, a 
parafianie nie szczędzą czasu i ofiar na cele szlachetne i dobroczynne tak dla Ameryki jak i dla kraju 
swego pochodzenia.
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 Oceniając pracę i dorobek naszej parafii w ciągu minionych 50 lat należy wyrazić serdeczne 
uznanie wszystkim Parafianom za ich zawsze życzliwe ustosunkowanie się do potrzeb parafii, ich 
żywy udział w jej rozbudowie. Bez tej pracy i ofiarności parafia nasza nie byłaby tym czym jest w 
dniu ZŁOTEGO JUBILEUSZU.

 Wielkie uznanie należy wyrazić wszystkim Księżom Proboszczom, ich Asystentom, którzy z tak 
wielkim poświęceniem prowadzili parafię w chwilach ciężkich i radosnych.

 Zaprawione w służbie Bogu i bliźnim Siostry Bernardynki pozostaną na zawsze w pamięci nie 
tylko młodzieży, ale przede wszystkim rodziców za ich ofiarną, pełną oddania pracę wychowawczą 
w szkole. Bóg zapłać.

 Historia jest mistrzynią życia. Oby z tej krótkiej historii 50 lat życia naszej parafii, obfitej w 
poświęcenia się dla dobrej sprawy tylu znanych i nieznanych dobrych ludzi uczyć się mogły przyszłe 
pokolenia jak zostać wiernymi Kościołowi, by nie sprzeniewierzyć się Bogu i samym sobie, nie 
zaprzeć się drogowskazów przodków i pięknych naszych polskich tradycji.

 Tam gdzie jeszcze biją serca polskie, niech brzmi mowa polska.

 


