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  Historia Polskiej Parafii Św. Trójcy w Windsor.
   Pamiętnik Czterdziestolecia Parafii Św. Trójcy w Windsor,   
  Ontario 1916-1956.   CAP at Orchard Lake.

 Polscy imigranci zaczęli napływać do Detroit około 1850 roku, lecz w oddzielonym tylko przez 
rzekę kanadyjskim Windsor, pierwsza rodzina polska miała się znaleźć dopiero w roku 1908. 
Liczniejsze osiedlenia się Polaków w Windsor nastąpiły w 1914 r., gdy zaczęły tutaj powstawać 
nowe fabryki. W następnym roku liczono ich tu już około 300 osób.

 Księdza polskiego nie było, lecz latem 1915 r., zajął się nimi młody, gorliwy asystent (an- 
gielskiej) parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ks. Ralph Hubert Dignan, 
obecnie od 1935 r. biskup ordynariusz diecezji Sault Ste Marie w North Bay, Ontario. Choć nie 
znał języka polskiego, to jednak nie poprzestawał na odprawianiu dla nich tylko Mszy św. Starał 
się porozumiewać z nimi przy pomocy kilku na prędce wyuczonych słów polskich przy pomocy 
polskiego słownika. Braki te wyrównywała gorliwość o zbawienie dusz i kochające ludzi serce, 
któremu po drugiej stronie odpowiadała głęboka wdzięczność i szczere przywiązanie.

 Kazania głosił w języku angielskim, którego nowi imigranci jeszcze nie rozumieli. Lecz znalaz- 
ło się kilku młodych, jak Władek Kwapisz i Franciszek Wandor (obaj już nie żyją) oraz Andrzej 
Jakubiak, mieszkający dziś w London, Ont., którzy opanowali go o tyle, że mogli innym podać 
treść kazań i tłumaczyć ogłoszenia księdza-opiekuna.

 W październiku 1916 r. miał do Windsoru przyjechać ks. biskup M. F. Fallon z London, Ont. 
Do Sakramentu Bierzmowania zgłosiło się wówczas 50 rodzin polskich i około 100 samotnych. 
Zaczął się mozolić nad przygotowaniem ich ks. Dignan, lecz wobec niedostatecznej znajomości 
języka polskiego miał trudności. Wtenczas proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia zwrócił się 
o pomoc do ks. biskupa, a ten przysłał do parafii polskiego księdza Jana Andrzejewskiego.

 Ks. Andrzejewski urodził się w Milwaukee, Wisconsin, tam pobierał nauki i otrzymał święcenia 
kapłańskie. Zanim przyjęty został do diecezji londyńskiej, był proboszczem parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w New Castle w Pennsylvania

 Do Windsor przybył ks. Andrzejewski 29-go września 1916 r., a 2-go października odprawił 
pierwsze nabożeństwo, jeszcze w sutery- nach kościoła Niepokalanego Poczęcia.

 Gdy do Bierzmowania w końcu października, 1916 r., stanęła tak znaczna liczba Pblaków, 
nasunęła się ks. biskupowi Fallonowi myśl założenia samodzielnej polskiej parafii i z miejsca 
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polecił ks. Andrzejewskiemu organizowanie jej, mianując go proboszczem.

Wkrótce potem wybuchł pożar w kościele Niepokalanego Poczęcia i młoda parafia mu¬siała 
szukać przytułku w kościele św. Anny w Walkerville.

 Powstała wówczas myśl wybudowania własnego kościoła. Nowy proboszcz polski zwołał 
zebranie parafialne dla omówienia tej sprawy. Postanowiono rozpocząć zbieranie funduszu 
budowlanego w drodze miesięcznej kolekty domowej i wybrano kolektorami parafian Józefa 
Samborskiego, Ignacego Leśkiewicza i innych. Po pierwszym odwiedzeniu parafian przynieśli 
$137.50. Nie trudno obliczyć, że przy takich wpływach miesięcznych parafia długo musiałaby 
czekać na własny kościół.

 Mimo tak mało zachęcających początków na drugie zebranie parafialne przybyło 62 parafian 
a Franciszek Wandor, poparty przez Andrzeja Jakubiaka, przedstawił wniosek o podjęcie budowy 
własnego kościoła. I wniosek przyjęto z zapałem.

 Wybrano komitet budowlany, do którego weszli: Michał Winiarz, Ignacy Leśkiewicz, Michał 
Grycan, Franciszek Wandor, Antoni Kwapisz, Bazyli Jaworski, Andrzej Jakubiak, Józef Seń i Fran-
ciszek Pastuszak. Poza tym uchwalono specjalne opodatkowanie się na cele budowy w wysokości 
jednego dolara miesięcznie. Ale zapał i ofiarność parafian nie zbyt naprzód posunęłyby sprawę, 
gdyby nie pomoc Boża, tak widocznie zawsze wspierająca dobre choć słabe ludzkie zamiary.

 Ks. Andrzejewski posiadał wiele odwagi, ale poza tym jeszcze dużą zdolność zjednywania 
sobie ludzi. Dzięki tej zalecie bardzo znaczna pomoc przyszła ze strony niespodziewanej. Niejaki 
p. Walter Boug, nie-Polak i protestant darował pod budowę kościoła plac przy skrzyżowaniu 
ulic Langlois i Banwell (dzisiejsza Ellis) wielkości sześciu normalnych parcel (lot) budowlanych. 
Do darowizny dołączył jednak warunek: Jeżeli parafia nie rozpocznie budowy kościoła do 1-go 
czerwca 1918 r. i nie ukończy w ciągu roku, to darowiznę cofnie.

 Wypada zaznaczyć, że miejsce to, dziś położone pośrodku miasta Windsor, w owym czasie 
było szczerym polem, jak o tym świadczą zachowane fotografie, przedstawiające parafian przy 
kopaniu dołów pod fundamenty i sutereny (basement). Nie było wówczas dzisiejszych potężnych 
maszyn do kopania i parafianie wykonywali mozolną pracę ręcznie a ziemię wywozili końmi. 
Podobnie własnymi siłami wykonywali zwózkę materiału i inne potrzebne prace budowlane.

 Ten wkład własnej pracy był konieczny, gdyż przystąpiono do rozpoczęcia budowy z dwoma 
tysiącami dolarów w kasie. Ale był też prawdziwie ofiarny, gdyż już 27-go października 1917 r. 
mógł przyjechać ks. biskup Fallon na uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. Widząc tak 
wielką gorliwość parafian, ks. biskup przyszedł im z wybitną pomocą, udzielając $18,000 pożyczki 
na budowę.

 W ciągu pięciu miesięcy stanął kościół polski w Windsor w tej postaci, w jakiej istnieje doty-
chczas. Na Wielkanoc 1918 r. odprawiono w nim pierwsze nabożeństwo. Poświęcenie kościoła 
przez ks. biskupa Fallona odbyło się w roku 1919.
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 Koszt budowy wnosił $32,982.58. Wartość ówczesnej plebanii i placu kościelnego oszaco- 
wano na $3,2-50.00.

 W podziemiu kościoła urządzono salę parafialną ze sceną i ubikacjami gospodarczymi. 
Służyła ona nie tylko stowarzyszeniom parafialnym, lecz przez długi czas była ośrodkiem całego 
życia zbiorowego Polaków windsorskich. Prawie wszystkie miejscowe polskie stowarzyszenia 
pozakościelne wywodzą swój początek z tej sali.

 Organy, służące do dziś, uzyskał nowy kościół drogą darowizny. Pochodzą one z 1850 roku. 
Wtenczas rodzina McKee ufundowała je dla kościoła Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w 
Windsor, Ont. Lecz gdy w 1918 r. rodzina p. Williama McKee sprawiła swej parafii nowe organy, 
ta ofiarowała stare parafii Św. Trójcy.

 Wyposażono też kościół w dwa dzwony, umieszczone w dwóch niskich wieżyczkach, osa- 
dzonych na obu końcach dachu kościelnego.

 Poza tym przyczynili się do wyposażenia nowego kościoła p. J. Pawłyszyn z rodziną, darow-
aniem złoconego kielicha mszalnego; pp. Marian Malicki i Jan Hutnik ofiarowali złoconą mon-
strancję; Towarzystwo Różańca Św., zakupiło zielony ornat, a p. Józef Cooper czarny ornat.

 W miastach Ameryki, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, kościół polski stawał się ośrodkiem 
osady polskiej albo też osiedleni już Polacy budowali go możliwie pośrodku swojego skupis-
ka. W Windsor o miejscu pod kościół zadecydowała wspaniałomyślna darowizna nie-Polaka i 
nie-katolika. Miejsce puste, bez wybrukowanych i oświetlonych ulic, z dala od ówczesnych granic 
miasta, nie pociągało do osiedlenia się tutaj. To też parcele dookoła kościoła wykupili za niskie 
ceny nie-Polacy i dopiero później od nich nabywali je Polacy po cenie wyższej.

 W ten sposób cło polskiego kościoła św. Trójcy, który z 27 obecnie w Windsor istniejących 
kościołów katolickich powstał, jako piąty i jako piąty ze wszystkich kościołów polskich w Kanadzie, 
uczęszczało początkowo wielu nie-Polaków, zwłaszcza Francuzów i Anglików, zamieszkałych w 
pobliżu. Na 700 dusz zapisanych do nowej parafii 200 należało do innej narodowości. Dopiero, 
gdy w bliższym sąsiedztwie zaczęto budować inne kościoły katolickie, zaczął się odpływ. Niemniej 
rejestry parafialne przez długi czas notowały wiele nazwisk niepolskich.

 Wybudowanie nowego kościoła pociągnęło za sobą powstanie szeregu organizacji. Jako 
pierwsze zawiązało się Towarzystwo Bratniej Pomocy pod wezwaniem św. Trójcy, istniejące do 
dzisiaj. Za główny cel miało ono niesienie pomocy członkom, którzy znaleźli się w ciężkiej potr-
zebie.

 W 1919 r. powstało Towarzystwo Niewiast Różańcowych.

 Od początku z sali parafialnej korzystała też polska szkółka. Poza tym zorganizowano Chór 
Kościelny św. Cecylii i Koło Dramatyczne, które przez długi czas dostarczało parafianom godziwej 
rozrywki.

 Później w roku 1920 przy parafii powstało Towarzystwo Imienia Jezus.
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 Prawie wszystkie organizacje świeckie w swoich początkach odbywały zebrania w sali para-
fialnej, zanim doszły do posiadania własnych lokali.

 Ks. proboszcz Jan Andrzejewski zarządzał parafią św. Trójcy przez 17 lat. W sierpniu 1933 r. 
ciężka choroba przerwała jego gorliwą pracę na zawsze. Zmarł w szpitalu w Chatam w kwietniu, 
1950 r.

 Po nim rządził parafią ks. Franciszek Nowak. Przez pewien czas pomagał mu w tej pracy ks. 
A. Rząsa. Następnie proboszczem był ks. Paweł Sargewitz.

 Obecny proboszcz ks. dr Ludwik Kociszewski objął parafię w lipcu 1948 roku. Przybył z Anglii, 
gdzie w okresie drugiej wojny światowej pełnił obowiązki kapelana Wojsk Polskich.

 Natychmiast po objęciu kierownictwa parafii ks. proboszcz przystępuje do organizacji komitetu 
budowy przy kościele. Do komitetu weszli delegaci wszystkich stowarzyszeń kościelnych, jak 
Tow. św. Trójcy, Ligi Kat. Kobiet, Stow. Imienia Jezus i inni przedstawiciele parafian.

 Ks. proboszcz dr Kociszewski okazał charakterystyczną cechę kapłana na emigracji: realizm 
z silnie rozwiniętym zmysłem administracyjnym. Nowy zapał pracy ogarnął parafian. Pierwszą 
działalnością komitetu było wybudowanie w przeciągu jednego roku w miejsce ciasnego i 
drewnianego domku parafialnego — obszernej, nowocześnie urządzonej plebanii. Wielu para-
fian, jak niegdyś przy budowie kościoła, oprócz ofiar pieniężnych dało swoją bezinteresowną 
pracę.

 Po ukończeniu plebanii ks. proboszcz nie spoczął, ale w dalszym ciągu przy poparciu i 
niezwykłej ofiarności parafian gromadzi fundusze potrzebne do odrestaurowania wnętrza 
kościoła. Nim jeszcze rozpoczęto główne prace przy kościele, ks. proboszcz zabrał się sam do 
roboty. Niejednokrotnie widzieli go parafianie, gdy w roboczym ubraniu pracował w kościele. W 
jednym miejscu coś odnawiał w innym znów naprawiał. Obił przy pomocy parafian wewnętrzne 
ściany zakrystii białym dębem i wyłożył podłogę wzorzystymi płytkami gumowymi.

 W czterdziestą rocznicę założenia parafii otrzymał kościół znacznie okazalsze wnętrze. Było 
to jakby ukoronowanie siedmioletniej intensywnej działalności. Z wyjątkiem organów i ławek 
wszystko w kościele wykonano na nowo. Pierwszą uwagę zwracają na siebie zupełnie nowe 
ołtarze. W potężnej rzeźbie ołtarza głównego wyobrażona jest Trójca Przenajświętsza, której 
poświęcony jest kościół. Układ trzech Boskich osób przypomina dzieło Odkupienia. W ołtarzach 
bocznych umieszczone są posągi Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Poczęcia. 
Rzeźby te wykonał w drzewie orzechowym p. Jan Ryłko. Rzeźby św. Józefa, św. Franciszka z Asyżu, 
Stajenka Betlejemska oraz płaskorzeźby Drogi Krzyżowej wykonane zostały przez firmę Angelo 
Pescosta w Bolzano we Włoszech. Dostosowano jeszcze do całości wnętrza chrzcielnicę i posąg 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Odgradzającą je balustradę żelazną wykonał członek parafii ;p. 
Aleksander Fiękoś według projektów artysty malarza p. Karola Malczyka.

 Ten sam artysta zaprojektował i razem z żoną wykonał polichromię. Spośród pięknie, lecz 
z umiarem zdobionych ścian, spomiędzy ołtarzy bocznych, tym wyraźniej występuje bogata 
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dekoracja wnęki wielkiego ołtarza, zwłaszcza mozaika kopuły. Okazałości dodaje wspaniały 
dywan wschodni, pokrywający stopnie głównego ołtarza i część prezbiterium.

 Kasetony sufitu wypełniono płytami z białego dębu o pięknym rysunku naturalnych słojów, 
lekko tylko zabarwionymi dla zharmonizowania z całością. Pracę tę wykonał p. Jan Nędza przy 
pomocy parafian.

 Ozdobą kościoła są również nowe kropielnice, świeczniki i lampy z kutego żelaza z mono-
gramem XP ze złoconego brązu, jako też nowe drzwi zewnętrzne oraz nowe przenośne kon-
fesjonały i klęczniki wykonane jak i wszystkie inne roboty stolarskie przez p. Adama Blacka z 
Hensall, Ontario.

 Jak przed czterdziestu laty podczas budowy kościoła św. Trójcy tak i teraz przy odnowieniu 
i upiększaniu okazali parafianie duże przywiązanie do swojej świątyni, niezwykłe poświęcenie 
i hojną ofiarność.

 Nowy ołtarz powstał z darów wszystkich parafian, Posąg Najświętszego Serca Jezusowego 
w ołtarzu bocznym ofiarowała rodzina pp. Tatków. Mensa do ołtarza jest darem p. Edwarda 
Podgórskiego, Rzeźbę Niepokalanego Poczęcia w drugim ołtarzu bocznym ufundowała p. 
Matylda Lech z dziećmi, a mensę ołtarzową p. Betty Thompson. Liga Katolickich Kobiet jest 
fundatorką statuy św. Józefa, zaś III Zakon złożył się na statuę św. Franciszka z Asyżu. Stacje 
Drogi Krzyżowej są darem pp. Julii i Mieczysława Rodzików. Pulpit ofiarowali pp. Maria i Cze-
sław Sadowscy, a witraże są darem wszystkich parafian. Witraże są obecnie wykonywane przez 
firmę Zieliński, w Krakowie, w Polsce. Dużą płaskorzeźbę

 Dobrego Pasterza nad konfesjonałem wykonał p. Joe Hansley w Toronto, Ont.

 Czterdziestolecie parafii św. Trójcy zbiegło się z 30-letnim jubileuszem pracy kapłańskiej 
proboszcza ks. dr L. Kociszewskiego. Ojciec św. Pius XII i ks. Arcybiskup J. Gawlina, duchowy-
opiekun emigracji polskiej, nadesłali życzenia dla parafii i dla księdza jubilata. Połączone te 
rocznice obchodziła parafia uroczystą Mszą Św., odprawioną przez ks. proboszcza w obecności 
J. E. ks. biskupa J. K. Gody, ordynariusza Diecezji Londońskiej. — Ks. biskup poświęcił nowe 
ołtarze a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Pluta z London, Ont.

 W godzinach wieczornych na sali parafialnej odbył się wspólny bankiet, któremu przewod-
niczył ks. prałat Fr. Pluta, proboszcz sąsiedniej polskiej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w 
London, Ontario. Wśród życzeń nadesłanych na te jubileuszowe uroczystości był serdeczny list 
ks. biskupa Ralpha Huberta Dignana, pierwszego opiekuna duchownego imigrantów polskich 
w Windsor, Ontario.

 Obecny na bankiecie ks. biskup dr Cody w przemówieniu wyraził swoją życzliwość dla 
Polski i Polaków, płynącą nie tylko z chrześcijańskiej miłości bliźniego lecz również z dobrej 
znajomości spraw polskich. Z dużą serdecznością przyjęli parafianie przemówienie majora 
Windsoru, p. M. Patryka, ks. dr. Walerego Jasińskiego, profesora teologii Polskiego Seminarium 
Duchownego w Orchard Lake, Michigan, ks. M. Horoshki, proboszcza cerkwi grecko-katolickiej 
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w Windsor, przemawiającego po polsku, oraz ks. J. Achtabowskiego, proboszcza z Thamesville, 
Ont., byłego asystenta parafii św. Trójcy, który mimo trudności zgromadził cały szereg dat i 
faktów z życia parafii w Windsor. Ponadto liczni przedstawiciele polskich instytucji i organizacji 
składali życzenia parafii i księdzu jubilatowi.

 Życie w parafii w ciągu czterdziestu lat istnienia niejednym podlegało zmianom i różnym 
przeobrażeniom. Parafia św. Trójcy w Windsor było do 1953 roku jedyną polską parafią w 
diecezji London, Ontario. Dopiero w 1954 r., powstała parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 
w London, Ont., która jest drugą parafią w diecezji London.

 Parafia św. Trójcy była i jest po dzień dzisiejszy ośrodkiem życia duchowego i patriotycznego 
imigrantów w Windsor. Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej stanowiła nawet oparcie 
dla ośrodka rekrutacyjnego tworzącego się wówczas w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych 
wojska polskiego. Przy parafii powstały różne Towarzystwa polskie tak kościelne jak i świeckie. 
Wraz z okrzepnięciem Polonii organizacje świeckie zakładały swoje własne siedziby. Jest ich 
obecnie osiem w Windsor, Ont.

 Ze stowarzyszeń kościelnych działają nadal: Towarzystwo Św. Trójcy, najstarsze z organizacji 
polonijnych w Windsor, które wobec powstania świeckich instytucji ubezpieczeniowych przed 
pierwotnym swoim zadaniem niesienia pomocy potrzebującym członkom — stawia obecnie, 
jako główny cel doskonalenie życia duchowego.

 Od roku 1920 działa przy parafii Stowarzyszenie Imienia Jezus. Regularnie odbywa swoje 
pobożne praktyki, założone przez ks. proboszcza dr L. Kociszewskiego, III Zakon św. Franciszka.

 Liga Katolickich Kobiet, najliczniejsze stowarzyszenie parafialne, jest duszą wszystkich imprez 
parafialnych i uroczystości kościelnych.

 Chór kościelny od pewnego czasu ma jeszcze drugi oddział (młodszych), który podczas Mszy 
św. śpiewa pieśni religijne w języku polskim i angielskim.

 Kasa Oszczędnościowa t. zw. Credit Union przy parafii powstała w roku 1954 z inicjatywy ks. 
proboszcza. Początkowo parafianie odnosili się do tej instytucji z pewną rezerwą. Energiczna 
jednak akcja zarządu Credit Union i wykazana celowość oraz ważne znaczenie tej instytucji 
doprowadziły do jej rozwoju i po kilkuletnim zaledwie istnieniu ¡parafianie cenią i darzą ją 
coraz bardziej wzrastającym zaufaniem.

 Zagadnienie nauczania języka polskiego dla dzieci imigrantów było sprawą wielkiego znacze-
nia. Zrozumiano bowiem, że dzieci te, uczęszczające do szkół ogólno-kształcących, zapominają z 
biegiem lat swoją mowę ojczystą. Dzięki wysiłkom ks. proboszcza powstała przy parafii szkółka 
polska. W szkole tej odbywa się parę razy tygodniowo nauka języka polskiego i religii. Fachową 
kierowniczką szkoły jest p. Pola Kossobudzka.

 Kilka słów o sytuacji finansowej parafii. Gdy ks. dr Kociszewski obejmował parafię, dług 
parafii wynosił wówczas $20,000.00. Po siedmiu latach, pomimo budowy nowej plebanii, 
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która kosztowała $23,736.08, i całkowitego odnowienia kościoła, dług kościelny zmniejszył się 
do $16,000.00.

 Od chwili objęcia parafii przez ks. dr. L. Kociszewskiego pracuje w niej stale asystent a nadto 
od szeregu lat w niedziele i święta pomaga w pracy duszpasterskiej ks. dr Walery Jasiński, pro-
fesor seminarium duchownego w Orchard Lake, Michigan. U. S. A.

 Asystentami w parafii św. Trójcy w Windsor byli kolejno: ks. J. Lądowicz, ks. J. Achtachowski, 
ks. E. Jastalski, ks. J. Andrzejewicz i obecnie ks. J. Lipka.

 Jak dotąd, nie można było dokładnie ustalić liczby imigrantów polskiego pochodzenia w 
Windsor. Przyjmuje się, że jest ich około pięciu do sześciu tysięcy. Do parafii św. Trójcy należy 
tylko mała część. Powodem tego jest, że Polacy są rozrzuceni po całym obszarze rozległego 
miasta i po okolicznych farmach. Odległość i trudności komunikacyjne, zwłaszcza w niedziele, 
powodują, że ci, co mieszkają daleko od kościoła św. Trójcy, zbierają się w nim tylko w wielkie 
święta kościelne i narodowe, a poza tym korzystają z najbliższych kościołów. Niemniej jednak 
parafia św. Trójcy pozostała po dzień dzisiejszy ośrodkiem życia patriotycznego Polonii.

 Wysiłek obecnego ks. proboszcza po wybudowaniu plebanii i odnowieniu kościoła, poza 
staraniami o zapewnienie parafii dostatecznej podstawy materialnej, zdąża do zgromadzenia 
jak największej ilości imigrantów polskich dookoła parafii polskiej i podniesienia życia religijnego 
zgodnie z tradycjami wyniesionymi z kraju ojców.


