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  Nasza Parafia Wniebowzięcia NMP.
  Złoty Jubileusz 1899-1949 Parafii Wniebowzięcia NMP, 
  Oil City, PA. CAP at Orchard Lake.
 

 Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Oil City, zorganizowaną została przez Ks. Maximiliana Po-
laskiego który zaraz po święceniach kapłańskich w lutym 1899 roku został przez Najprzewiel. Ks. 
Biskupa Diecezji Erie, naznaczony Wikarym przy parafii Św. Józefa w Oil City z upoważnieniem zor-
ganizowania polskiego kościoła i parafii.
 Dnia 3 go kwietnia na posiedzeniu ówczesnych polskich mieszkańców zorganizowano parafię 
pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. i już w maju zakupiono kaplicę prezbiteriańską wraz z małym 
domkiem, które przerobiono na kościół i plebanię.
 W niedzielę 3-go września 1899, Ks. Biskup Jan E. Fitzmaurice dokonał poświęcenia kościoła.
 W roku 1906 zabrano się do budowy nowego kościoła. Po wykończeniu nowego kościoła, 
stary budynek przerobiono na szkołę w którym młodzież kształciła się w języku swym ojczystym 
pod kierownictwem nauczyciela-organisty.
 Na początku roku 1912 zabrano się do budowy nowej szkoły, i już 15-go września nowy okazały 
budynek szkolny poświęcony został przez Ks. Biskupa Pawła Rhode, pierwszego polskiego Biskupa 
w Ameryce. Pracę nad kształceniem dzieci naszych objęły Wielebne Siostry Felicjanki, które i dzisiaj 
pracę tę chlubnie spełniają.
 Ks. M. Polaski wycieńczony ciężką pracą duszpasterską i znękany chorobą opuścił parafię w 
roku 1925, a na jego miejsce przybył do parafii energiczny i zdolny Ks. Stefan W. Długołęcki.
 Podczas sześcio-letniego pobytu w Oil City Ks. Długołęckiego wystawiono wspaniałą plebanię, 
a starą powiększono i ulepszono na dom dla Wielebnych Sióstr.
 Gdy w grudniu 1931 roku Ks. Długołęcki przeniesiony został do Erie, proboszczem naznaczony 
został Ks. Jan L. Mieczkowski który służył parafii do roku 1948, kiedy władze kościelne przeniosły 
go do Erie. Podczas swego pobytu w naszej parafii Ks. Mieczkowski upiększył budynki parafialne i 
otoczenie, a opuszczając parafię zostawił ją w świetnym finansowym położeniu.
 Obecny Ks. Proboszcz Józef J. Pol nie długo jeszcze u nas pracuje, ale w tym krótkim czasie 
potrafił zyskać serca wszystkich parafian, których liczba obecnie dochodzi 400 rodzin. W tym roku 
jubileuszowym pod jego kierownictwem odnowiono na zewnątrz i wewnątrz kościół i szkołę oraz 
uczyniono wiele ulepszeń.
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Księży wyświęconych z tej parafii  6
Sióstr Zakonnych  12
Chrztów  2,488
Małżeństw 711
Pogrzebów  524


