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  Historia parafii Św. Józefa w Webster, MA
  Our First One Hundred Years as a Parish Family
  St. Joseph Parish, Webster, MA
  CAP at Orchard Lake. 

 Zloty Jubileusz: 1887-1937

 Po ostatnim rozbiorze ojczyzny naszej Polski i po upadku Powstania Listopadowego Polacy, 
aby uniknąć prześladowania ze strony swych zaborców i także, by polepszyć swą dolę zaczęli 
gromadnie wyjeżdżać do Ameryki, tak Południowej jak i Północnej przeważnie do Stanów Zjed-
noczonych. Poza widokami polepszenia stosunków materialnych, chcieli korzystać ze swobody i 
wolności, jaką kraje te zamorskie darzą przybyszów europejskich i innych. Niewielka stosunkowo 
liczba naszych emigrantów po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych zatrzymała się w Nowym 
Yorku na stałe, większość zapuściła się w głąb kraju szukać pracy i chleba. Niektórzy z nich dotarli 
do Webster w stanie Massachusetts i tu się osiedlili.

 Pierwszy, z Polaków tu przybyłych, był zapewne Herman Pawłowski, gdyż jego nazwisko 
pierwsze z polskich figuruje pomiędzy płatnikami podatkowymi w rekordach miejskich z r. 1862. 
Pierwsze polskie dzieci urodzone w Webster były następujące: Ludwik Pawłowski, 17 marca, 
1862; Anna Pawłowska, 3 maja, 1863; Aleksander Szymański, 8 września, 1865. Pierwsze pol-
skie śluby małżeńskie zawarte były pomiędzy: Józefem Reglińskim i Franciszką Kreft w r 1871; 
Nepomucenem Sikorskim i Kazimierą Krużewską; W. Janakowskim i Antoniną Kreft. Pierwszymi, 
których pokryła mogiła na obcej ziemi byli: trzyletnia córka pp. Remińskich, zmarła 26 grudnia, 
1865; Józefa Frawidyńska, lat 25, zmarła 21 czerwca, 1874.

 Do pierwszych rodzin osiedlonych na stałe w Webster zaliczamy: A. Kreft, J. Pokraka, J. 
Paradowski, Regliński, Borzestowski, Brzeźniak, Ignasiak, Krystofiak, J. Kullas, Lubowszczyk, 
Malinowski, Rezner, Santor, Klejman, Szymański, Woźnicki, Wilda, Górski, Żurawka, Bryłowski, 
Aleksandrowicz, Bembenek, Biskup, Dudek, Janakowski, Kasienowski, Kasprzak, Kokociński, 
Makowski, Okupniak, Sikorski, Szymkowski, Radzik, Wieloch, Gowina, Zatorski, Monckiewicz, 
Gawroński, Buretta, Czechowski, Glijka, Kozłowski, Kloss, Janczewski, Lechert, Pakulski, Stochaj, 
Stożyna, Stefaniak, Tecław, Wróblewski, Gapski, Chłapowski, Gogoliński, Kubiak, Zieliński.

 Osadnicy nasi, jako lud religijny, nie mogli się obejść bez swego kościoła i kapłana. Z początku 
uczęszczali na nabożeństwa do kościoła irlandzkiego, św. Ludwika. Nie rozumiejąc języka angiel-
skiego, nie mogli korzystać ze wszystkich usług i pociech, jakie Kościół katolicki swym wiernym 
daje ówczesny proboszcz tejże parafii, ks. Guan życzliwie odnosił się do biednych przybyszów 
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polskich i sprowadzał dla nich, najmniej dwa razy do roku, polskiego kapłana aż z Brooklynu 
w osobie ks. Marcinkowskiego. Na sam widok tegoż, zwłaszcza, gdy zaczął głosić słowo Boże, 
płakali wszyscy jak dzieci. Od czasu jego odwiedzin duch nowy ogarnął serca polskie.

 Gdy już liczba rodzin polskich wzrosła do siedemdziesięciu, nie licząc pojedynczych osób, ks. 
Marcinkowski radził pomyśleć o utworzeniu własnej parafii. Chętnie rady tej posłuchano i w celu 
tym utworzono komitet, w którego skład wchodzili: Jan Stochaj, przewodniczący; Józef Regliński, 
kasjer; Józefa Paradowska, sekretarka. Trustysami zostali wybrani: J. Sikorski, N. Kasprzak, W. 
Iczakowski. Kolektorami: August Bembenek, Jan Kozłowski, S. Stanek, i Feliks Wojciechowski. 
Opodatkowano się $2.00 na miesiąc, co naówczas gdzie zarobki były małe, było to znaczną kwotą. 
Gdy zebrano większą sumę pieniędzy zakupiono miejsce pod kościół przy Whitcomb ulicy, gdyż 
tam, jak powiadali, był kamień porosły mchem w kształcie krzyża, co uważano za wskazówkę, 
by na miejscu tym kościół wystawić.

 Mając już ziemię, udano się do ks. Biskupa w Springfield o pozwolenie na budowę kościoła. Do 
komitetu w tej sprawie wchodzili: Józef Regliński, Józef Pokraka i Józefa Paradowska. Ks. Biskup 
O'Reilly przyjął delegację bardzo uprzejmie i gdy przedstawiono mu cel przybycia, powiedział: 
"Wprawdzie jest was jeszcze bardzo mało, ale przy pomocy Bożej, budujcie!"

 Nie było już nic na przeszkodzie prócz funduszów. Kościół drewniany miał kosztować $2,700, 
nie licząc urządzeń wewnętrznych. W kasie było tylko $900. Na brakującą sumę zaciągnięto 
pożyczkę u ks. Biskupa. Rozpoczęło się kopanie fundamentów pod nowy kościół. Meżczyżni 
zobowiązali się pracować darmo, a kto się do pracy nie stawił, podpadał każdorazowo karze 40 
centów. Przy tak ochotnej pracy, fundamenta zostały w krótkim czasie wykończone. Kontraktorem 
był p. Corbin pod dozorem Józefa Reglińskiego. Gdy już kościół był ukończony, przystąpiono do 
budowy plebanii. W r. 1887 ks. Biskup O'Reilly poświęcił kościół. Rozpoczęto starania o polskiego 
księdza. W tym celu wysłano list z zapytaniem i prośbą do ks. Józefa Dąbrowskiego, założyciela 
i rektora Seminarium Polskiego w Detroit, Mich. Otrzymano odpowiedź, że jest jeden kleryk 
kończący studia, ale muszą zapłacić za jego naukę $600. Pieniądze na ten cel zebrano w dwu 
tygodniach. Poszło łatwo, gdyż amerykanie pp. Tracey, Dobbie i Pattison dali po sto dolarów. 
Pieniądze odesłano na ręce ks. Biskupa i po niedługim czasie przyjechał młody ks. Franciszek 
Chałupka, jako proboszcz i pierwszą swą mszę św. odprawił w nowym kościele.

 Pierwszymi ministrantami byli: Józef Paradowski i Teodor Bembenek; organistą — Karol Ge-
lenau: kościelnym — Augustyn Sikorski. Pierwszy chór tworzyli: Józef Wożnicki, Michał Stefaniak, 
Chojnacki, Maria Eppa, Katarzyna Janczewska, Józefa Kozłowska i Franciszka Kraus.

 Jan N. Czechowicz był pierwszym dzieckiem, które ochrzcił Ks. F. Chałupka, jako pierwszy 
polski proboszcz, d. 27 maja 1888 roku.

 Adam Romanowski i Marya Sikorska byli pierwszymi, których związek małżeński został po-
błogosławiony przez polskiego księdza, d. 3 czerwca 1888 roku.

 Ks. Marcinkowski na pożegnanie podarował statuę Matki Boskiej, zaś młodzieńcy sprawili 
statuę Serca Pana Jezusa i dzwon. Dary te dotąd się zachowały.
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  Ks. Chałupka, chociaż rodem Czech, jednak polskim językiem dobrze władał i do polaków 
przywiązał się całym sercem. Polska także pierwszego Apostoła miała czecha, św. Wojciecha. 
Młody ks. proboszcz zabrał się do pracy z całą energią, wnet spłacił ciążący na parafii dług i 
zakupił ziemię pod szkołę, którą w 1892 wybudowano i sprowadzono na nauczycielki cztery 
siostry Felicjanki. W r. 1906 liczyła ona 500 dzieci z sześcioma nauczycielkami. Pierwsze dzieci 
w polskiej szkole były: Wiktoria Tecław, Paulina Belgrim, Agnieszka Chuda, Józef Paradowski, 
Matylda Reglińska, Antoni Rezner, Marianna Zatorska, Stanisław Marszal, Józef Chudy, Józefa 
Kozłowska, Katarzyna Chuda, Feliks Regliński i inni. W czasie tym kościół nieco przydłużono, gdyż 
okazał się za mały. Zaraz w pierwszym roku pobytu ks. Chałupki nabyto ziemię pod cmentarz.

 W r. 1888 Walerian i Ludwik Kreft założyli kapelę, która pierwsze swe występy odbywała pod 
polskim kościołem. Kapela ta wybudowała sobie własną salę przy Clark ulicy. Budowniczym był 
p. P. Regliński.

 W r. 1888 odbyła się po pierwszy raz misja pod przewodnictwem księży Jezuitów, na pamiątkę, 
której założono Towarzystwo Najśw. Serca Jezus. W następnym roku zostało założone Towarzystwo 
Bratniej Pomocy św. Józefa. W cztery lat później towarzystwo to wykupiło sobie salę od polskiej 
kapeli przy Clark ulicy.

 Dzięki Bogu, rodacy nasi zaczęli się pomału dorabiać nabywać lub budować własne domy. 
Pierwszą posiadłość przy Whitcomb ulicy nabyli w r. 1875 Aleksander Kreft i J. Regliński. Pierwszym 
z Polaków, który wybudował sobie dom przy Granite ulicy w r. 1880, był Jan Kreft, drugim Józef 
Regliński przy Whitcomb ulicy w r. 1881. Innymi właścicielami przy Poland ulicy byli Malinowski 
i Strużyński.

 Ks. proboszcz Chałupka, z braku polskich księży, z polecenia ks. Biskupa zajął się, utworzeniem 
polskiej parafii w Chicopee, do której w r. 1895 został przeniesiony. Po jego odjeździe różni księża 
zarządzali naszą parafią. Tymi byli ks. Stanisław Łączyński, ks. Wacław Lenz, księża Franciszkanie: 
Tarnowski, Czeluśniak, Bok i Jaskulski. Po siedmiu latach znowuż powrócił ks. Chałupka i przez 
sześć lat spełniał obowiązki proboszcza.

 W r. 1902 Tow. św. Józefa liczyło 450 członków. Z powodu nieporozumień podzieliło się na 
trzy partie. Jedna z partii odłączyła się od parafii św. Józefa i utworzyła własną parafię naro-
dową w r. 1903. Dwie inne pozostały przy parafii św. Józefa, z których powstały dwa odrębne 
towarzystwa: jedno pod nazwą św. Józefa, drugie pod nazwą Króla Jana Sobieskiego. Z powodu 
tych nieporozumień ks. Chałupka opuścił parafię w Webster na zawsze. Na jego miejsce w r. 
1908 przybył ks. M. Kopytkiewicz, który blisko dwa lata zarządzał parafią. Dążył do budowy 
nowego kościoła i zapewne byłby to uczynił, gdyby był nie został przeniesiony do Adams, gdzie 
mu również przypadło w udziale wznieść dla tamtejszych rodaków piękną świątynie. Ks. Kopyt-
kiewicz w czasie swego u nas pobytu odmalował kościół, szkołę i plebanię i wprowadził książeczki 
parafialne do opłat miesięcznych.

 Po odjeździe ks. Kopytkiewicza z początkiem roku 1910, na jego miejsce został przysłany w 
styczniu tegoż roku, ks. Antoni Cyran. Młody i energiczny proboszcz zabrał się z całym zapałem 
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do pracy. Lud dzielnie mu pomagał we wszystkim, zwłaszcza przy budowie prawie wszystkich 
budynków parafialnych. Stare drewniane, małe i ciasne musiały być rychło zastąpione nowymi 
obszernymi, zastosowanymi do liczby i potrzeb parafian. Już w roku swego przybycia wystawił 
klasztor dla sióstr nauczycielek za kilkanaście tysięcy dolarów. Poczym zabrał się do gromadze-
nia funduszów na nowy kościół, który już w r. 1914 został wykończony kosztem $100,000. 
Następną budową była szkoła. Stara była już niemożliwą i zbyt ciasną, mieściła tylko pięć klas 
wykładowych. Nowa szkoła została ukończona w r. 1924, o dwudziestu klasach, które niedługo 
zostały wypełnione dziećmi w liczbie 1090. W ciągu budowy tejże szkoły ks. prob. Cyran urządził 
dzień propagandowy, z różnymi imprezami, na dochód tejże, w Webster i Dudley. Poświęcenie 
szkoły odbyło się z początkiem roku szkolnego 1924, którego dokonał biskup ze Springfield, J. 
E. O'Leary, przy udziale licznego duchowieństwa i wiernych. Ostatnią budową ks. Cyrana była 
plebania, piękna i obszerna kosztem $60,000. Można by powiedzieć, że ks. Cyran zastał parafię 
drewnianą a zostawił ją murowaną.

 W roku 1929 ks. prob. Cyran w dowód położonych zasług dla parafii, został odznaczony pur-
purą Prałata Jego Świątobliwości Piusa XI, czym parafia i Polonia tutejsza ogromnie się cieszyła i 
była dumną z wyniesienia swego ukochanego duszpasterza. Godność ta była pierwszą dla kapła-
na polskiego w Nowej Anglii. Niestety, wyniesieniem tym ks. Prałat nie zbyt długo się cieszył, 
wytężona praca zmarnowała jego zdrowie, które już uratować się nie dało. Zasnął w Panu dnia 
14 września, r. 1933, żałowany i opłakiwany przez wszystkich.

 Po śmierci ks. Prałata blisko przez dwa lata administrował parafią długoletni wikariusz tejże, 
ks. Jan Klekotka.

 W lipcu r. 1935, ks. Biskup wyznaczył na następcę ks. Prałata, ks. Dr. Andrzeja Lekarczyka, 
dotychczasowego proboszcza w Easthampton, Mass. Długie osierocenie nareszcie się skończyło. 
Nowy ks. Proboszcz ujął sobie zaraz serca swoją dobrocią i zapałem w pracy dla dobra parafii. 
Dotychczasowy pobyt na probostwie zaznaczył się bardzo na polu duchowym jak i materialnym. 
Urzędowanie jego rozpoczęło się w czasie bardzo trudnych warunków, długo trwającej depresji i 
bezrobocia. Lecz Bóg dobrym poczynaniom błogosławił, tak, że trudności te nie były przeszkodą 
w przeprowadzeniu różnych kosztownych reparacji budynków parafialnych i w kilku tysięcznym 
zmniejszeniu ciężarów hipotecznych, oraz nabyciu 23 akrów ziemi na powiększenie cmentarza.

 Wartość majątku parafialnego dochodzi do pół miliona dolarów. Obciążenie hipoteczne nie 
przekracza 30 procent ogólnej wartości majątku parafialnego.

 Różnych księży wikarych, od początku istnienia parafii, pracowało około trzydziestu. Byli 
nimi: ks. Conlin, ks. G. Kubec, ks. W. Kiełbasiński, ks. W. Lenz, ks. A. Krzywda, ks. A. Poławski 
(obecnie założyciel i dyrektor Zakładu sierocego w Strudze pod Warszawą w Polsce), ks. J. Lipka, 
ks. Szczukowski, ks. Meleniewski, ks. Hanyż, ks. J. Stańczyk, ks. Ryś, ks. Nasiatka, ks. Wieloch, ks. 
Mieczkowski, ks. J. Kuszaj, ks. J. Oszajca i inni. Obecnie sprawują obowiązki wikarych księża. C. 
Chwałek i T. Janeczek.
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 Parafia św. Józefa szczyci się wielką stosunkowo liczbą księży wychowanków tutejszej szkoły 
parafialnej. Są nimi: ks. Santor, franciszkanin; ks. S. Chłapowski, ks. W. Tecław, ks. J. Wieloch, 
ks. S. Szczepaniak, ks. S. Kokociński, ks. W. Radzik, ks. J. Maciejewski, ks. J. Sitkowski, ks. M. 
Lewandowski, ks. Jan Kochanowski.

 Nie tylko młodzieńcy tutejszej parafii, ale także i panny poświęciły się służbę Bożej w klasz-
torach i to w pokaźnej liczbie, bo aż 72. Pierwszą z nich była córka pp. J. Bembenek.

 Mamy także kilka świeckich osób z dyplomami uniwersyteckimi, a mianowicie: Dr. Jan Sto-
chaj, Dr. Piasta, Dr. Szwarc, Dr. J. Żurawka, adwokat Jabłoński i inżynier Antoni Kłeczka. Oprócz 
wymienionych jest znaczna liczba Polaków i Polek, którzy ukończyli szkoły nauczycielskie lub 
handlowe. Wiele kształci się obecnie na wyższych uczelniach. Przeszło dwadzieścia panien 
ukończyło kurs pielęgniarek.

 Mamy także sporą liczbę Polaków w różnych interesach. Pierwszym, który założył grosernię 
był W. Kreft, drugim Kulas i Hub. Piekarnię założył P. Marszałek, warsztat z naprawą obuwia — 
B. Jezierski. Farmerów polskich liczymy pięćdziesięciu. Nasi rodacy w Webster posiadają także 
wytwórnię trumien, dwie fabryki przędzy wełnianej, dwie wyrobu wody sodowej, cztery remizy 
automobilowe, jedną agencję ubezpieczenia od ognia, trzy przedsiębiorstwa pogrzebowe, 
bank pod nazwą; "Webster Credit Union," kilka warsztatów krawieckich i naprawy obuwia. 
Pierwszą balwiernię prowadził p. J. Santor, drukarnię ręczną założył p. Szczepaniak, cukiernię 
p. S. Dziaduś. Prócz wymienionych mamy różnego rodzaju sklepy i przedsiębiorstwa cieszące 
się powodzeniem.

 Pierwszymi, którzy otrzymali obywatelstwo amerykańskie byli: Józef Pokraka, w r. 1878; 
Józef Jeżewski w r. 1879, Jan Strużyna w r. 1879 i August Szymański w r. 1880.

 I na polu politycznym dobijali się Polacy stopniowo wyższych stanowisk. Pierwszym polskim 
policjantem był Józef Szymkowski, assesorem — Jan Makowski, komisarzem drogowym — Jan 
Borski, selektmanem — Dr. Jan Stochaj. Obecnie tj. na rok 1937 Polacy posiadają następujące 
urzędy miejskie: Jan Iwaszczyn — przewodniczącym izby selektmanów, Stefan Bardy i Robert 
Wajer — komisarzami dróg publicznych. Na komitecie szkolnym — Kazimierz Szczepański, ko-
misarzem wodociągów — Leon Piniarski, komisarzem zdrowia — Dr. Antoni Szwarc, komisarzem 
parków i cmentarza miejskiego — Aleksander Starzec, assesorem — W. Kozłowski, sierżantem 
policji — Jan Kłos, członkami policji: Kokociński, Antoni Hojnacki, Stanisław Biadasz, Jan Zmetra, 
Józef Czechowski, Józef Kulas. Przy poczcie — S. Prokuski i Wiktor Szwarc. Innymi urzędnikami 
miejskiemi są Socha i kilkunastu przy straży ogniowej. Pierwszymi z Polaków, którzy otrzymali 
posady nauczycielskie są: panna S. Lejman i A. Sitkowski.

 Młodzież tutejszej parafii zawsze żywo zajmowała się i zajmuje rozmaitym sportem 
amerykańskim, jak: grą piłki metowej, koszykowej, mordobiciem (boxing) i tp. Kręglarze parafii 
naszej przewyższają swym sprytem i zręcznością wszystkich kręglarzy z miast okolicznych. Na 
szczególniejszą uwagę zasługuje w grze piłki metowej panna Aniela Twardzik. W obecnym roku 
jest trzy "dziewiątki" piłki metowej, a mianowicie: Z.P.R.K., "Boosters," i  St. Joseph's A.C.
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 Parafia nasza nie tylko dbała o własne sprawy, ale także i o dobro kraju tutejszego i pol-
skiego. W czasie wojny światowej wysłała na pole bitwy około 250 młodzieńców, z których 
wielu już nie powróciło. Do Armii Polskiej we Francji wyjechało przeszło stu. W wojnie hisz-
pańsko amerykańskiej brali udział: Jan Terlecki i Stefan Makowski. Na chleb dla głodnych w 
Polsce wysłano około $2,000, na Skarb Narodowy w Chicago około $25,000. Bondów pożyczki 
polskiej nabyto za $50,000 i amerykańskich za $100,000.

 Przy parafii naszej istnieje cały szereg zasłużonych bardzo towarzystw: Z żeńskich są: Najsł. 
Serca Jezus, Sióstr Różańcowych, Św. Anny, Niepokalanego Serca Marii, Roz- krzewienia Wi-
ary, Dzieci Marii, Kółko Polek, Św. Teresy Z.P., Klub Polityczny, Córy Zjednoczenia. Z męskich: 
Św. Józefa, Króla Jana Sobieskiego, IX Baterii Kanonierów (ma swój lokal), Czytelnia Adama 
Mickiewicza, gr. Z.N.P. (ma swój dom polski), Tow. Sokołów (mające swą salę do ćwiczeń), Tow. 
Kadetów, Gmina Połączonych Towarzystw, Klub Polityczny (mający swą salę), Skauci przy Tow. 
św. Kazimierza Królewicza.

 Polaków w Webster jest około pięć tysięcy. Do parafii św. Józefa należy około tysiąc rodzin. 
Dzieci do szkoły parafialnej uczęszcza blisko tysiąc.

 W mieście są dwa miejsca ku czci Polskich bohaterów: Pulaski Square i Kościuszko Square.

Polacy w Webster trzymają się dzielnie na wysokim poziomie moralności. Zdobyli sobie dobre 
imię wśród obcych. Odznaczają się wielkim przywiązaniem do Wiary i Kościoła, są przejęci 
także duchem patriotycznym i ofiarnym tak dla tutejszego kraju jak i dla Polski, za co należy 
się im wielkie uznanie.

 Pracują w różnych fabrykach, zwłaszcza w tkackich i obuwia. Około 60 procent posiada 
własne domy, wielu z nich mają także farmy.

 Młodzież, chociaż już jest w trzecim i czwartym pokoleniu, dzięki wychowaniu dzielnych 
sióstr Felicjanek i czułej opieki duszpasterzy, trzyma się wzorowo, zawsze chętna do wszelkiej 
pracy, to na polu kościelnym, czy narodowym. Pochodzenia swego ani języka się nie wstydzi. 
Rokuje ona nadzieję, że Polonia tutejsza utrzyma się długo w stanie kwitnącym, że praca 
zapoczątkowana przez ich ojców i dziadów przetrwa długie lata w dalsze pokolenia ku pożytkowi 
tychże, na chlubę Kościoła i także na chlubę swej nowej ojczyzny i starej wyzwolonej Polski.

Komitet Historii: 

Franciszek Grzebieniowski, przewodniczący 
Józef Szczepaniak, 
Aleksander Miller
Webster, dnia 14-go listopada, 1937.
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 Diamond Jubilee — 1937-1962

 Objęcie władzy w parafii św. Józefa w Webster, w lipcu, 1935 roku, przez Ks. Proboszcza Dr. 
Andrzeja Lekarczyka, dziś — na podstawie jego zasług — można nazwać wielkim wydarzeniem. 
Z łaski Bożej danym mu było obchodzić w 1937 roku złoty jubileusz, 50-lecia parafii i obecnie 
w 1962 roku diamentowy jubileusz, 75-lecia.

 Historia ostatnich 25 lat parafii to historia jego pełnej poświęcenia pracy. Tej pracy przyświe-
cały dwa cele: chwała Boża i dobro parafii. Zasadę tę wpoiła mu jego matka, błogosławiąc go 
na drogę, gdy opuszczał swój rodzony kraj. 

 Pierwsze lata jego pracy w parafii św. Józefa nie były łatwe. Był to okres, kiedy cały kraj 
znajdował się w kryzysie gospodarczym, w bezrobociu i zbliżał się do dna depresji. Parafia nie 
była oszczędzona przez tę ogólną sytuację. Na zewnątrz pięknie prezentował się kościół św. 
Józefa, tak samo plebania, konwent dla Sióstr Felicjanek i szkoła. Na budynkach tych ciążyły 
jednak olbrzymie długi i budynki te wymagały pilnej i kosztownej naprawy. Entuzjazm, praca 
pełna poświęcena Ks. Proboszcza Lekarczyka oraz zrozumienie i współpraca Ks. Wikarych i 
parafian, sprawiły, że długi zostały wkrótce wyrównane, budynki naprawione i zakonserwowane 
na dalsze lata. W dodatku 25 akrów gruntu zostało zakupione przy Worcester Road, przez co 
cmentarz św. Józefa został dwukrotnie powiększony.

 Zdawałoby się, że po tak wielkim czynie jak spalenie obligacji hipotecznych (mortgage pa-
pers) na sumę okrągło ćwierć miliona dolarów, i uporządkowanie zabudowań Ks. Pro¬boszcz 
Lekarczyk spocznie na zasłużonych laurach. Nie było to i nie jest w jego naturze. Już w chwili 
publicznego palenia papierów dłużniczych dojrzewała u niego myśl wybudowania nowego 
kościoła. Parafia wzrastała w liczbę wiernych, w siłę duchową, rozszerzała się terytorialnie i 
dobrobyt zaczął wracać powoli. Coraz więcej parafian zaczęło zajmować poważne stanowiska 
w mieście, w Stanie i nawet szereg jednostek zaczęło się wybijać w skali krajowej.

 Zdolność przewidywania i planowania, znajomość potrzeb i nieustanny pęd do czynu dla 
dobra ludzi i dla chwały Bożej nie pozwolił Ks. Lekarczykowi stać na miejscu. Z jego inicjatywy 
powołany został ścisły komitet doradczy, którego celem było omówienie możliwości budowy 
nowego kościoła, wybranie miejsca na budowę i przygotowania wytycznych dla szerszego 
komitetu.

 W skład pierwszego komitetu wchodzili Ks. Proboszcz Andrzej Lekarczyk, Ks. Czesław 
Chwałek, wikary parafii św. Józefa, Józef Grzyb, przewodniczący komitetu szkolnego w Dudley, 
Józef Koś, członek komitetu szkolnego w Dudley, Lawrence Christopher, szef policji w Dudley, 
Karol Składzień mecenas z Webster, Jerzy Gromelski, Town Treasurer of Dudley, Jan Ruda, 
młodszy, biznesista z Dudley, Józef Szkutak, mieszkaniec w Dudley, Helena Sielawa, Franciszka 
Laskowska i Józefa Jarząbska, mieszkanki z Dudley, i Maria Androlewicz, Registrar of Voters of 
Dudley. Sekretarki tegoż komitetu były Czesława Wiśniewska i Regina Sielawa.

 Pierwsze posiedzenie w sprawie założenie kościoła św. Andrzeja Boboli w Dudley odbyło się 
w domu Pani Heleny Sielawa; drugie u Państwa Stanisława Androlewicz, a trzecie u Państwa 
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Bronisława Laskowskich.

 Po utrzymaniu pozwolenia od Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jana Wright na budowę kościoła 
dla Polaków i po zakreśleniu planów oraz zakupieniu gruntu podano sprawę budowy do pub-
licznej wiadomości. Jako miejsce budowy wybrano Dudley, gdyż ta miejscowość nie posiadała 
żadnego kościoła katolickiego mimo przeszło 200 lat swego istnienia. Grunt zakupiono od familii 
Crawford za cenę $5,000 przy ulicy West Main. Zbieranie funduszy rozpoczęto przez subskrypcję.

 Uroczystość poświęcenia gruntu miała miejsce w dniu 26 czerwca 1952 roku. Poświęcenia 
dokonał ówczesny biskup z Worcester Jan Wright. Kazanie okolicznościowe wygłosił Ks. Prałat 
Feliks J. Burant, proboszcz kościoła św. Stanisława w New York City. Asystentami dla Ks. Biskupa 
Wright byli: Ks. dziekan Marcin Hanyż, proboszcz parafii św. Jadwigi z Southbridge i Ks. Michał 
Bielak, zastępca prowincjała "La Salette Fathers of America," redaktor Posłańca Matki Boskiej 
Saletyńskiej. Asytentami dla Ks. Prałata Buranta byli: Ks. Alfons Skoniecki, proboszcz parafii św. 
Piotra i Pawła w Three Rivers, i Ks. Józef Niedźwiecki, proboszcz parafii św. Stanisława w West 
Warren.

 Obecnymi przy uroczystościach byli ponadto: Ks. Prałat Bolesław Bojanowski, proboszcz 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Worcester, Mass., Ks. Jan Kochanowski, wikary kościoła 
św. Józefa w Webster, Ks. Jan Aubertin z parafii Serca Jezus, Easthampton, Ks. Czesław Chwałek 
i Ks. Piotr Samorajski, wikarzy z parafii św. Józefa w Webster.

 Budowa kościoła zabrała 2 lata przy kosztach około 250 tysięcy, czyli przy kosztach takiej 
samej sumy na jaką spalono "Mortgage Papers" kościoła św. Józefa.

 Architektem był Cornelius Buckley z Worcester, kontraktorami Bracia Innamorati z Clinton.

 Uroczystości poświęcenia odbyły się w dniu 21 lutego 1954. Biskup Jan Wright z Worcester 
po zacementowaniu kamienia węgielnego i poświęceniu kościoła odprawił pontyfikalną Mszę 
św. o godzinie 10:30 rano. Główym asystentem jego w czasie Mszy św. był Ks. Louis J. Galla-
gher, S.J. z Georgetown, który sprowadził zwłoki św. Andrzeja Boboli z Moskwy do Rzymu, 
uprzedni rektor Boston College. Diakonami honorowymi byli Ks. Marcin Hanyż ze Southbridge 
i Ks. Władysław Radzik z Gardner. Diakonem przy Mszy św. był Ks. Czesław Chwałek, proboszcz 
parafii św. Stanisława B.M. w West Warren, zaś subdiakonem był Ks. Stanisław Kubik z kościoła 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Worcester. Funkcje turyferarza — ministranta z kadzielnicą 
— sprawował Ks. Jan Szamocki z Gilbertville. Mistrzem ceremonii był Ks. David E. Bushey.

 Podniosłe kazanie okolicznościowe wygłosił Ks. Prałat Władysław Sikora, proboszcz parafii 
św. Jana Chrzciciela w Salem, wyrażając uznanie dla Ks. Biskupa Wrighta za dobry wybór Patrona 
nowo wzniesionego kościoła.

 W czasie pontyfikalnej Mszy św. chór parafialny z Webster i Dudley pod kierow-nictwem 
Edwarda Wojciechowskiego, dyrektora chóru i Józefa Rogusa, organisty, śpiewał po łacinie Mszę 
św. ku czci św. Elżbiety, kompozytora Loesch.
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 Zaraz po podniesieniu nastąpiła chwila nader uderzająca serca katolickie, kiedy wszyscy 
obecni w kościele jednym głosem w swoim języku zaśpiewali pieśń na cześć Najświętszego 
Sakramentu: "Bądźże Pozdrowiona Hostyjo Żywa." Postawa ta rozczuliła Jego Ekscelencję Ks. 
Biskupa Wrighta do łez, chociaż nie rozumiał słów, ale odczuł powagę ducha wiary.

 Również do łez wzruszającym momentem było przystąpienie do Komunii św. pewnej para-
fianki razem ze swoim synkiem. Taki manifest głębokiej wiary i troska o religijne wychowanie 
dziecka oraz zrozumienie ważności uroczystej chwili utrwalił się na pewno w budujący sposób 
w pamięci każdego, kto ten moment zauważył. Pan Bóg będzie błogosławił takiej rodzinie.

 Kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany pod kierownictwem Ks. Prałata Dr. Andrzeja 
Lekarczyka, pozostaje nadal pod jego administracją. Jest on pierwszym kościołem w Ameryce 
i prawdopodobnie poza Ameryką o tej nazwie. Dopiero ostatnio doniosły kroniki, że pod wez-
waniem tegoż świętego, wybudowany został w ostatnich dwu latach kościół w Manitobie w 
Kanadzie oraz w Londynie w Anglii.

 Kościół św. Andrzeja Boboli wybudowany jest z czerwonej cegły, jest piękny na zewnątrz 
i nadzwyczaj piękny w środku. Oprócz ławek wszystkie sprzęty są ręcznie rzeźbione. Główny 
ołtarz i dwa boczne zostały sprowadzone z Italii, gdzie były zaprojektowane i wybudowane przez 
rodzinę artystów, która przez wiele pokoleń pracowała dla potrzeb Watykanu. Główny ołtarz 
zakupiony został przez Ks. Prałata A. Lekarczyka z jego osobistych funduszy.

 Boczny ołtarz Matki Boskiej Niepokalanej zakupiony został przez Klub Polityczny Niewiast z 
Dudley, drugi zaś boczny ołtarz Serca Jezus zakupiony został przez Dr. Antoniego Wojciechows-
kiego. Chrzcielnicę zakupił Ks. Jan Kochanowski, konfesjonał śp. Ks. Władysław Radzik. Dzwon 
elektryczny zakupiony został przez rodzinę Ks. Proboszcza Chwałka. Wieczną lampkę zakupiła 
rodzina Heleny Sielawa z Dudley, zaś obraz św. Bronisławy i lichtarze do wielkiego ołtarza rodzina 
Władysława Aniszewskiego. Krzyż "Męka Pana Jezusa" ofiarowany przez Edmunda i BazylięTrem-
blay, ku pamięci rodziców Wojciecha i Jadwigi Kuszewskich. Nazwiska parafian, którzy zakupili 
inne przybory i sprzęty kościelne są uwodnione na poszczególnych tabliczkach metalowych.

 Specjalna kaplica Matki Boskiej wewnątrz kościoła została poświęcona w dniu 11 listopada 
1954. Kaplica ta posiada obraz Matki Boskiej pędzla artysty malarza Wincento Mondo. Suknia 
Matki Boskiej została pokryta według wzorów perłami i drogocennymi kamieniami. Kaplica 
mieści się po prawej stronie od wejścia.

 Kościoł św. Andrzeja Boboli w Dudley jest dziełem planowania na daleką przyszłość. Służy 
on bowiem nie tylko członkom parafii polskiego pochodzenia w Dudley, ale także i rodakom z 
okolicy. Jest on wielkim pomnikiem szczodrej ofiarności tutejszej Polonii. Poza tym kryje on w 
sobie nadzwyczajny skarb. Skarbem tym są garści ziemi przywiezionej z Polski, z pola chwały 
rycerskiej, chwały królewskiej, z miejsca świętego oraz z miejsca męczeństwa. Te garści ziemi 
są symbolem więzów Polski i Ameryki, symbolem, który poprzez wieki wyrażany był słowami: 
"Polonia Semper Fidelis" — Polska zawsze wierna. Ziema z pól legnickich, z Wawelu, z Często-
chowy (Jasnej Góry), ze Szczepanowa, miejsca męczeństwa św. Stanisława, Biskupa oraz prochy 
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męczenników z Oświęcimia, te dary Polski zostały umieszczone w specjalnych urnach i ustawione 
w bocznej kaplicy. W ten sposób jakoby cała Polska była reprezentowana w swej 1000-letniej 
historii: Polska chwały, Polska wierząca i Polska Męczeńska, w kościele polskim w kościele pol-
skim na ziemi amerykańskiej.

 Historia podaje nam, że na polach pod Legnicą na Śląsku, stoczona została w kwietniu 1241 
roku wielka bitwa z Tatarami. Hordy tatarskie przesły przez ówczesną całą Europę wschodnią i 
południową niosąc zagładę dla całych narodów. Wówczas właśnie pod Legnicą, rycerstwo polskie 
pod wodzą księcia Henryka Pobożnego, syna św. Jadwigi, stawiło opór. W bitwie strona polska 
poniosła wprawdzie klęskę, gdyż zginął sam wódz, książę Henryk Pobożny, jednakże pochód 
barbarzyński został powstrzymany, hordy wycofały się Europa została ocalona. Właśnie z tych 
pól Legnickich ta gruda ziemi złączona z ziemią amerykańską zda się mówić, że Polska była i 
jest przedmurzem chrześcijaństwa i szermierze wolności. Tak samo zda się mówić ziemia z 
cudownego miejsca Częstochowy, gdzie Ks. Kordecki z garstką załogi księży Paulinów powstrzy- 
mał najadz szwedzki i uchronił Polskę od zalewu ze strony północy. Również i Szwedzi musieli 
się wycofać do swoich granic.

 Ziemia z Wawelu mówi o wspaniałej historii Polski, zaś ziemia ze Szczepanowa i prochy 
z Oświęcimia, gdzie w obozie koncentracyjnym niewinnie zginęło cztery i pół miliona ludzi 
są symbolem cierpień narodu. Prochy z Oświęcimia reprezentują nie tylko polski naród, lecz 
również ponad 20 innych narodowości. Prochy te zdają się wołać do potomnych: "Nie zapom-
inajcie Oświęcimia, bądźcie czujni wobec szaleńców, torujcie miłość a nie nienawiść między 
narodami, wszak wszyscy jesteśmy pod jednym dachem, dziećmi jednego Boga i należymy do 
Jego przybytku wiecznego."

 Kościół św. Andrzeja Boboli to arcydzieło szlachetnej myśli ukochanego Ks. Prałata Lekarczyka. 
Papież Pius XII udzielił w roku 1952 specjalnego błogosławieństwa dla jego parafian a w roku 
1954 obdarzył go wielkim zaszczytem przez mianowanie, w uznaniu tak wspaniałych czynów 
swoim szambelanem z tytułem Very Reverend Monsignor.  Zaszczyt, jakim został wyróżniony 
Ks. Dr. A. Lekarczyk jest również zaszczytem dla wszystkich parafian kościoła św. Józefa św. i 
Andrzeja Boboli oraz dumą, że posiadają, tak zdolnego przywódcę duchowego i administratora 
parafii. Nic dziwnego, że Ks. Prałat Lekarczyk jest wielce szanowany przez swoich parafian.

 Przy tej okazji chcemy wspomnieć, że nowy kościół św. Andrzeja Boboli w Dudley już jest 
wolny od wszelkich długów.

 Dzięki Opatrzności Boskiej Ks. Prałat Lekarczyk uchronił w 1951 roku kościół św. Józefa od 
kompletnej ruiny. W pewną noc lipcową tegoż roku, późną godziną wszedł do kościoła, aby 
pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem. Po odemknięciu drzwi, zastał kościół w dymie 
i część tylnej nawy pod chórem w płomieniach. Wspólnie z Ks. Chwałkiem zdołał przed przyby-
ciem straży pożarnej wstrzymać pożar. Przez ten swój czyn Ks. Prałat Lekarczyk oszczędził dla 
parafii kosztów okrągło miliona dolarów. Pożar ten przyśpieszył jednak malowanie kościoła o 
10 lat.
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 Kościół św. Józefa posiada nadzwyczaj piękne wykonane witraże przedstawiające sceny z 
życia Pana Jezusa. Tak piękne witraże są rzadkością w innych kościołach. Dziś kościół św. Józefa, 
odmalowany wewnątrz i odnowiony we fundamentach wraz z nowym kościołem św. Andrzeja 
Boboli i odnowionymi zabudowaniami kościelnymi oraz szkołą, to prawdziwa duma wszystkich 
parafian.

 Przy parafii istnieje nadal jak przed 25 laty szereg czynnych organizacji i towarzystw. 

 W okresie jubileuszowych uroczystości parafianie ślą swoje modły do Boga, aby w swej 
dobroci raczył ich kierownika, Ks. Prałata Lekarczyka zachować najdłużej przy zdrowiu, by mógł 
służyć nadal czynem i radą, gdyż praca jest jeszcze nie skończona.

 Po świątyni Pańskiej pierwsze miejsce zajmuje szkoła parafialna, owa twierdza i fundament 
we wstępnym wychowaniu młodzieży.

 Szkoła ściśle złączona z kościołem daje społeczeństwu prawych, lojalnych i moralnie wychow-
anych obywateli, na których kraj w każdej potrzebie może liczyć. Szkoła św. Józefa poszczycić się 
może nie tylko swoją długoletnią historią, lecz także wielu wychowankami, którzy zajmowali lub 
zajmują poważne stanowiska w mieście, w Stanie i w Kraju. Także znaczna liczba wychowanków 
szkoły św. Józefa, poświęciła się studiom teologicznym i dziś, jako kapłani po innych parafiach 
zajmują poważne stanowiska w hierarchii kościelnej.

 W obecnym roku jubileuszowym następujący klerycy i kandydaci do stanu duchow¬nego, 
graduanci naszej szkoły parafialnej, studiują, teologię w Orchard Lake, Michigan: Bernard Gro-
chowski, Gerald Grzeszkiewicz, Kazimierz Borowski, Władysław Skarbek, i Stanisław Chłapowski.

 Nauczycielkami w szkole św. Józefa są Wielebne Siostry Felicjanki, które pod kierownictwem 
Rektora Ks. Prałata Dr. A. Lekarczyka, z zapałem i zaparciem siebie, pracują nad dziatwą, ksz-
tałtując jej umysły i serca i wpajając miłość Ojczyzny i Boga.

 Od roku 1916 do 1962 włącznie w szkole parafialnej ukończyło 8-mą klasę 2,837 graduantów.

 Liczba graduantów wzrasta z każdym rokiem. Gdy w pierwszych latach liczba ta wynosiła 
mniej niż 50 to obecnie przekracza już cyfrę 80.

 Wielkie uznanie należy się nie tylko Ks. Dr. A. Lekarczykowi za przykładną adminis¬trację 
oraz Wielebnym Siostrom Felicjankom za pełną poświęcenia pracę, lecz także organizacji Klubu 
Polskich Niewiast, która imprezami swoimi zasila fundusze potrzebne na prowadzenie szkoły.
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 Centenial Jubilee — 1962-1987

 Ostatnią ćwierć stulecia tej parafii, z gracją i poważaniem rozpoczął Ks. Prałat Andrzej 
Lekarczyk i jego współpracownicy. Parafia była w stanie odnowionym na 75-tą rocznicę, więc 
wszystko było w stanie opatrzonym. Szkoła i cmentarz były w stanie dobrym. Wiara parafian Św. 
Józefa była w stanie chlubnym dla Księży pracujących w tej parafii. Ks. Prałat Andrzej Lekarczyk 
był obecny, kiedy obchodzili 50-tą i 75-tą rocznicę, lecz nie długo żył po 75-tej rocznicy. W 
roku 1965, 23 lipca, po otrzymaniu ostatnich sakramentów, oddał ducha w ręce Boga i Jego 
miłosierdzie. Na liście zmarłych tego roku, Ks. Prałat Andrzej Lekarczyk był trzydziestą drugą 
osobą. 

 Następcą Ks. Prałata Andrzeja Lekarczyk został Ks. Prałat Stanisław Kubik, Doktor Teologii i 
Prawa Kanoniczne. Ks. Prałat Stanisław Kubik przyszedł do tej parafii z diecezjalnej Kurii, gdzie 
pracował w Trybunale d/s Małżeństw. 

 Ks. Prałat Kubik zadbał o fizyczne potrzeby w parafii. W pierwszych latach zmodernizował 
toalety szkole oraz ulepszył system ogrzewania w konwencie. Przede wszystkim dbał o sprawy 
duchowe, aby parafianie mogli się z tego szczycić. 

 W minionych 25 latach, wyróżniały się głównie trzy organizacje: Towarzystwo Rożańcowe, 
Serca Jezus i Św. Anny. 

 20 czerwca 1973 utworzono Towarzystwo "Friends of St. Joseph", ktróre miało na celu 
wspomaganie szkoły parafialnej. Anthony Makulski z Slater St. został wybrany przewodniczą-
cym tej nowej grupy. Obecni na tym zebraniu byli: John Bukowski, Mrs. Alfreda Cimoch, Mrs. 
Constance Czechowski, Mrs. Pauline Dziembowski, Mrs. Joseph Jolda, Theodore Kokociński, 
Francis Kubicki, Anthony Makulski, Mrs. Joseph Nalewajk, Joseph Sienkiewicz, Anthony Sitkowski, 
Mr. & Mrs. Vincent Szwarc. Charles Szczepański, Mrs. Edmund Tremblay, Mrs. Henry Walker, 
Mrs. Stanley Zlotnick, Sister Mary Benjamin, Sister Mary Adria and Msgr. Kubik. Organizacja ta 
zapoczątkowała doroczny Festiwal, którego fundusze są przeznaczone na pomoc dla parafialnej 
szkoły. 

 Pierwszy "Parish Festival" przyniósł dochód nieco ponad $21,000.00, a "Festiwal Jubile-
uszowy" z roku 1987 - $92,000.00, z tego $63,000.00 zostało włożone do funduszu szkolnego. 
Pieniądze składane do tego funduszu, nie są używane na bieżąco, lecz tylko część z nich, jako 
dywidenda z ogólnej sumy.

W ciagu ostatnich 25 lat było sześć powołań kapłańskich: 
Ks. Bernard Grochowski,  wyświęcony 23 maja 1963 roku, 
Ks. Charles Borowski,  wyświęcony 19 maja 1966 roku, 
Ks. Joseph Bialoncik,  wyświęcony 12 maja 1973, 
Ks. Francis Piechocki,  wyświęcony 10 maja 1975, 
Ks. Thomasz M. Tokarz,  wyświęcony 4 czerwca 1977 roku,  
Ks. Paul M. Bomba,  wyświęcony 19 listopada, 1977 roku.
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 Z parafii św. Józefa pochodza także:
ks. John Kochanowski, Mieszka w Vianney House - dom dla starszych księży. 
ks. John Szamocki, Proboszcz w parafii St. Andrew Bobola, Dudley, Mass. 
ks. Joseph Szwach, Proboszcz w parafii Jasna Gora, w Clinton, Mass. 
ks. Bernard Grochowski, Kapelan w United States Air Force 
ks. Charles E. Borowski, Asystent w parafii St. Andrew Bobola, Dudley, Ma. 
ks. Joseph Bialoncik, Franciscan, we Philadelphia, Penna. 
ks. Francis Piechocki, Asystent w parafii M.B. Częstochowa, Worcester, Ma. 
ks. Thomas M. Tokarz, Asystent, w parafii St. Joseph, Webster, Mass. 
ks. Paul M. Bomba, Kapelan w United States Army.

 W dniu 6 kwietnia, 1983 proboszczem parafii został ks. Thaddeus Stachura. W tej parafii 
służył jako wikary przez siedem i pół roku, ale we wrześniu 1978 był posłany do parafii M.B. 
Częstochowy w Worcester. Teraz wrócił jako proboszcz.

 On rozpoczął specjalną zebranie funduszu dla szkoły, która potrzebowała remontu. Także 
potrzebowały naprawy cegły około kościoła. W styczniu następnego roku pieniądze potrzebne 
na te naprawy zostały zebrane, tak że z tego funduszu można było włożyć nowe okna w kon-
wencie i na plebanii oraz przeznaczyć na remont kościoła.

 Ks. Stachura goliwie prowadził także duszpasterstwo. Obchodzone były pierwsze piatki 
miesiąca. W każdą pierwszą sobotę było godzinne nabożeństwo do M.B. z Fatymy, w maju i 
pażdzierniku odprawiane były codziennie nabożeństwa różańcowe. Wszystkie nabożeństwa, 
niedzielne, pierwsze Piątki, w maju i październiku były odprawione w języku polskim z kilkoma 
wyjatkami.

 Każdego roku, w trzecią niedzielę maja jest odprawione Czterdziestogodzinne nabożeńst-
wo. W pierwszym dniu, nieszpory są po łacinie, drugim po polsku, a trzecim litania i procesja 
odprawiane są także po polsku. Jest procesja na około Kościoła w dzień Bożego Ciała, a w 
październiku, nadzwyczajna procesja na parafialnym cmentarzu. Paralja codziennie ma dwie 
Msze św. i sześć na koniec tygodnia, z których dwie są po polsku i z polskiem każaniem. 

 Z racji obchodzenia tego Stulecia, była Misja w parafii od 15go marca do 22go marca. Pier-
wsze cztery dni tej misji do Miłosierdzia Boga, były po polsku, prowadzone przez Ks. Bernarda 
Backiel, MIC — a następne cztery dni były po angielsku, prowadzone przez Ks. Roger L. Wójcik, 
MIC. Księża ci byli ze Stockbridge, Mass. 

 Specjalny medaljon był wybity z bronzu, by upamiętnić ten Stuletni Rok. Na nim jest odbycie 
kościoła na jednej stronie, a na drugiej, odbicie Św. Jóżefa z Dzieciątkiem Jezus. Jedna strona 
określa rok Stulecia po polsku a na drugiej stronie po angielsku. Każdy paraijan, każdy szkolny 
uczeń, i każdy młodzian w C.C.D. programie otrzymał medalion jako pamiątkę.
 By upamiętnić ten Stuletni Rok, w październiku był umieszczony nowy, trwały, granitowy 
znak przed kościołem. Ten granitowy znak jest sześć stóp długi i cztery stóp wysoki i chociaż 
jest bardzo skromny, jednak jest to piękny pamiętnik tego Stuletniego Roku.
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 Parafialna Msza św, obchodząc ten Stuletni Rok, była odprawiona w niedzielę 20 września 
1987. Biskup Bernard J. Flanagan i Biskup George Rueger i także wielu Księży i zakonnic mogły 
zapełnić Kościół na tę Mszę św. Ks. Henry Banach wygłosił kazanie z okazji tego Stulecia, po 
polsku i po angielsku. Była także dla dzieci szkolnych specjalna Msza św. z tej okazji, w piątek  
18 września i specjalna Msza św. także w sobotę rano 19 września dla wszystkich ludzi, którzy 
nie mogli być na Mszy św. w niedzielę po południu. Te dodatkowe Msze św. pomogły, by było 
więcej miejsca dla parafian i przyjaciół, którzy przyszli w niedzielę. Msza Św. rozpoczęła się 
punktualnie o 2:00 po południu i wychodziliśmy z kościoła o 3:30 po południu.

 Bankiet był pierwszą czynnością, która odbyła się w nowym Webster Elk's Hall. Biskup 
Flanagan poświęcił ten nowy budynek. Pięćset ludzi było na tym bankiecie, i wszystko bardzo 
wyśmienicie wyszło. Joseph Werbecki, ten który przez kilka lat był głównym w kierowaniu para-
fialnego Festiwalu, był mistrzem tych ceremoniach.


