
4. PARAFIA ŚW. KAROLA W DUBOIS, IL

(Założona r. 1876).

Cztery mile od Radomia leży Dubois. Kolonia polska w Dubois—
pisze tamtejszy proboszcz ks. Cerański—pierwotnie „Colonia” 
nazwana, datuje się od czasów pruskiego kulturkampfu czyli praw 
majowych. Osada to rolnicza. Przed Polakami okolice te—same 
stepy i bory—zamieszkiwali Yankesi i około 20 katolickich rodz-
in niemieckich, którym nabożeństwo raz na miesiąc odprawiał 
ks. Karol Klocke z Du Quoin (15 mil na południe od Dubois) w 
prywatnym domie starego osadnika Niemca Marcina Kuhn. Do 
nich więc nasi pierwsi przybysze się przyłączyli, słuchając słowa 
Bożego w języku niemieckim. Gdy zaś liczba naszych ziomków się 
powiększyła, ks. Karol Klocke zajął się w r. 1876 wybudowaniem 
domu Bożego. Polacy, dopiero co przybyli, dzielnie mu dopomagali 
w budowie. Opowiadał mi jeden parafianin —pisze ks. Cerański, 
że tego samego dnia, co przybył, zostawił żonę i dzieci w namiocie 
pod rozłożystym dębem a sam pospieszył dźwignąć w górę bel-
ki i wiązania kościoła. Tak tedy stanął kościół, 75 stóp długi, 36 
szeroki, bez wieży, w którym po raz pierwszy ks. Karol Klocke 
odprawił mszę w trzecią niedzielę adwentu, 16 grudnia, r. 1877. 
Kościół wewnątrz nie był tynkowany, jedyne ławki stanowiły deski 
powkładane na próżnych sądkach od piwa.

Ks. Klocke zarządzał parafią do r. 1878. Po nim przez cały rok 
dojeżdżał ks. L. Riesen z Pinckmeyville, również Niemiec. Dopo-
magał mu ks. Jan Wołłowski bez ręki, którą stracił od kul wroga, 
walcząc w powstaniu r. 1863. O tym ks. Wołłowskim (zobacz tom 
IX, str. 36—43) krążyły długi czas sprzeczne wieści co do jego 
śmierci i pogrzebu. Pewną atoli rzeczą jest, co tu nam pisze ks. 
Józef Cerański: „Ks. Wołłowski przebywał r. 1876 w Radomiu, 
IL., a następnie (r. 1877) osiadł na farmie, którą sobie kupił o 3 
mile na zachód od Tamaroa (odległego 6 mil na południe od Du-
bois). Pozostał na swej farmie aż do śmierci, którą spowodowały 
niesprawiedliwe procesy nieprzyjaciół jego dnia 17. stycznia r. 
1884. Ostatnie Sakramenta udzielił mu ks. Klocke. Pochowany 
zaś jest na cmentarzu katolickim w Du Quoin, IL.” W r. 1901 ks. 
Klocke i ks. Cerański wystawili mu piękny kamienny pomnik na 
jego grobie.



On to właśnie, ks. Wołłowski, postarał się dla Dubois o polskiego stałego 
kapłana, O. Dezyderyusza Lissa, OFM. Od tego, więc czasu rządzą 
w Dubois OO. Franciszkanie z Radomia, IL, aż do r. 1898. O. Dezy-
deryusz Liss pierwszy rządził do r. 1881; a gdy ten wyjechał do star-
ego kraju, nastąpiły burzliwe rządy O. Urbana Stanowskiego, OFM, 
któremu dopomagał O. Markus Thiener, OFM. O. Urban sprawił ławki, 
a następnie wewnątrz kościoła dał wystawić sanctuaryum, zamiast je 
zewnątrz kościoła przybudować, przez co umniejszył kościół o 20 stóp. 
Z tego powstało niezadowolenie. O. Urban, aby niejako dać satysfakc-
ję, kazał potem wystawić kaplicę 8 mil na południowy wschód od Du-
bois, tak zwane Bald Hill, kościół zaś w Dubois chciał dać rozerżnąć na 
wpół, by jedną połowę zostawić Niemcom a drugą przenieść na farmy 
dla Polaków. Nieporozumienie do tego stopnia doszło, że kościół został 
zamknięty 12. kwietnia r. 1883 rzekomo za to, że długu, zaciągniętego 
przez O. Urbana na wybudowanie owego sanktuaryum i owej kaplicy, 
parafianie zapłacić nie chcieli. “Wszelako parafianie zebrali natychmi-
ast potrzebną kwotę $1219, ulokowali ją w banku i za pośrednictwem 
ks. Klockego biskup im znowu kościół otworzył 30 września r. 1883.

A proboszczem został teraz O. Anastazy Czech, OFM, który jednak 
zarządzał parafią tylko przez 4 miesiące, gdyż nie mógł się porozumieć 
ze swoim przełożonym zakonnym O. Urbanem. Nastąpił w Dubois O. 
Cyryl Augustyński, OFM, ale i temu O. Urban, jako przełożony, ut-
rudniał rządy. Pomimo to O. Cyryl spłacił długi, upiększył kościół, a 
dopiero po 2 latach był przez O. Urbana zmuszony opuścić Dubois. Za 
następcy jego, O. Damiana Koziołek, Ofm, znowu z

przyczyny O. Urbana kościół został zamknięty po raz drugi, tym razem 
na dwa lata. Przyczyna była ta, że parafia i jej proboszczowie (O. 
Anastazy, O. Cyryl i O. Damiam) chcieli budować szkołę przy kościele 
w Dubois, a temu się sprzeciwiał O. Urban jako przełożony zakonny, 
który chciał pobudować szkołę na farmach około 5 mil od Dubois, jak 
poprzednio uczynił na Bald Hill.

Po smutnym dwuletnim bezkrólewiu, 11 września r. 1887 kościół zos-
tał znowu otwarty przez O. Sebastyana Cebulę, OFM, który w miejsce 
O. Urbana został przełożonym i proboszczem w Radomiu. O. Urban 
wystąpił z zakonu. Rządził teraz parafią w Dubois ks. Łukasz Mieżows-
ki, OFM, przez 7 lat, od 1887—1894. Błogie i roztropne były jego rządy. 
Zakupił miejsce na cmentarz własny, ogrodził kościół i wybudował 
szkołę tuż przy kościele, tak jak chcieli parafianie, a nie gdzieś na far-
mach, jak chciał O. Urban. W dwóch latach stanął budynek szkolny, 
o 2 klasach, 56 stóp długi a 26 szeroki; stanął i dom dla Sióstr Notre 
Damek, które do dziś dnia tam uczą (5 Sióstr, 100 dzieci.)



Od r. 1894 dojeżdżał z Radomia i zarządzali parafią w Dubois, na-
jpierw O. Władysław Czech, OFM, potem r. 1895 O. Teobald Kałamaja, 
OFM, a w końcu O. Rembert Stanowski, OFM, brat O. Urbana. Atoli 
parafianie coraz natrętniej domagali się stałego, tj. na miejscu w Du-
bois zamieszkałego proboszcza. Temu żądaniu Ojcowie zadość uczynić 
nie mogli, gdyż reguła przepisuje im wspólne życie. Aby więc parafian 
odwieść od takiego żądania, posłali do Dubois O. Remigiusza Berend-
ta, OFM. Ale i to nic nie pomogło. O. Remigiusz piorunował z ambony 
przez 6 niedziel, a parafianie obstawali przy swojem żądaniu. O. Remi-
giusz też zamknął poczet OO. Franciszkanów jako zarządców parafii w 
Dubois.

Dnia 16. lipca r. 1898 ku zadowoleniu i wielkiej radości całej parafii, a 
ku niezadowoleniu i ostrej krytyce OO. Franciszkanów, rządy parafii 
Duboiskiej przeszły pod berło świeckiego kapłana, nowo wyświęcone-
go młodego ks. Józefa Cerańskiego. Od tego czasu parafia Duboiska 
zaczęła się rozwijać na dobre, albowiem jeszcze roku nie upłynęło a już 
z niej wyłoniła się nowa parafia, 10 mil na wschód, w Sheller: ta do-
stała się pod rządy OO. Franciszkanów w miejsce utraconego Dubois; 
ubyło przez to parafii Duboiskiej 25 familii. Dwa lata potem utworzyła 
się druga parafia, 8 mil na zachód, w Poznaniu: tę wziął ksiądz świec-
ki; ubyło przez to parafii Duboiskiej 45 rodzin dosyć zamożnych. W 
roku 1903 wyłoniła się z Dubols trzecia parafia, 6 mil na południe, w 
Tamaroa. Pomimo tych nowo utworzonych parafii nie znać wielkiego 
uszczerbku w parafii macierzystej, gdyż stary kościół jak był za mały 
przedtem tak był i potem. Przystąpił wiec ks. Cerański do budowy 
nowej, większej świątyni, murowanej z cegły, zebrawszy $2,000 na ten 
cel już r. 1902. Powiększył też plebanię, kosztem $1,200. Gdyby ta para-
fia była miała od początku proboszcza w Dubois zamieszkałego, byłaby 
dziś o wiele dalej postąpiła tak pod względem moralnym, jako też fi-
nansowym. Parafia na początku r. 1903 liczyła 150 familii polskich i 18 
niemieckich (według innych 250 polskich i 30 niemieckich).

Ks. Józef Cerański, dotychczasowy proboszcz, urodzony 2 września 
r. 1873 w Penskowie, w Króleistwie Polskiem, przybył z rodzicami do 
Ameryki mając lat 6. Uczył się w szkole publicznej w powiecie Mara-
thon, Wis., następnie w szkole wyższej w Wausau, Wis.; w seminarium 
polskim w Detroit ukończył studia klasyczne, a w St. Francis, Wis., filo-
zofię i teologię. Wyświecony 19 czerwca r. 1898 i odprawiwszy prymicje 
w Cassel, Wis., przybył zaraz do Dubois.
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