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  Historia Parafii Św. Trójcy
	 	 The	Dedication	of	the	New	Holy	Trinity	R.C.	Church,	Erie,	PA
	 	 CAP	at	Orchard	Lake.
 

	 Według	podania	dawnych	mieszkańców	parafii	Św.	Józefa,	Polacy	znajdowali	się	w	Erie	już	
około	1850	r.	Zamieszkali	oni	w	południowej	części	miasta	gdzie	się	schodziły	drogi	Pittsburgh-Buf-
falo.	Okolica	ta	dawniej	była	znana	jako	"Eagle	Village".	Ich	to	Polacy	przybywający	około	1870	roku	
nazywali	 zamerykanizowanymi	Polakami.	Gazety	 i	pisma	 tutejsze	 jeszcze	przed	 tą	erą	 zawierały	
nazwiska	polskie	we	wiadomościach	odnoszących	się	Erie	 i	okolicy.	 Jednakowoż,	pierwsi	Polacy	
którzy	zachowali	nasze	polskie	zwyczaje	i	nasz	polski	język	osiedlili	się	na	wschodniej	stronie	miasta.	
Między	nimi	są	dobrze	znane	polskie	nazwiska	jak	Mendlewski,	Gapski,	Trojanowski,	Głowacki.	An-
drzej	Mendlewski	przybył	tu	w	1868,	Karol	Gapski	w	1869,	a	Głowacki	i	Trojanowski	nieco	później.
	 W	 tym	 to	 czasie	 rozpoczęła	 się	 ta	wielka	 emigracja	 z	 Polski	 naszej	 ukochanej.	 Powstanie	
listopadowe	z	roku	1863	było	powodem	tego.	Gdy	w	roku	1792,	Polska	wpadła	w	niewolę	Rosji,	
Niemiec	i	Austrii	i	tak	wytartą	została	z	mapy	Europy,	ciemiężyciele	nasi	usiłowali	wydrzeć	nam	nasz	
język,	nasze	zwyczaje,	i	nawet	tego	ducha	polskiego.	Używali	przeróżnych	sposobów,	okrutnych	i	
barbarzyńskich	by	dopiąć	swego	celu.	Ojcowie	nasi	cierpieli	prześladowania,	odbierano	im	majątek	
i	cały	dobytek	za	najmniejszą	winę;	wzbraniano	uczyć	się	polskiego	 i	 religii	w	ojczystym	 języku;	
całe	prowincje	były	wysiedlane	i	wygnane	na	Sybir	za	najmniejsze	polityczne	przestępstwo	było	
na	porządku	dziennym.	Polacy	wszystko	to	mężnie	znosili	wierząc	silnie	w	Boga	że	ich	wyswobodzi	
od	niesprawiedliwości	nieprzyjaciół.	W	roku	1863	Polacy	wzniecili	powstanie	o	swą	niepodległość.	
Powstanie	to	jednak	upadło.	Widząc	co	ich	czeka	z	rąk	nieprzyjaciół	za	ten	wybuch,	wielu	opuściło	
ojczyznę	i	poszło	szukać	schronienia	w	krajach	zagranicznych.	Wielu	przybyło	do	Ameryki,	do	tej	
ziemi	wolności.	W	następnych	czterdziestu	latach	przęsło	trzy	i	pół	milionów	Polaków	przywędrowało	
do	Ameryki,	czyli	10%	całej	polskiej	ludności.
	 Ta	właśnie	emigracja	dała	początek	Polakom	w	Erie.	Obecnie	w	mieście	Erie	i	bliskiej	okolicy	
jest	około	20	tysięcy	Polaków.	Już	w	1882	roku	było	przeszło	80	familii	polskich.	Potrzeba	polskiego	
kapłana	 dała	 się	 odczuwać.	 Aby	 zadośćuczynić	 przykazaniu	 kościelnemu	 co	 do	 spowiedzi	wiel-
kanocnej	proszono	ks.	Dziekana	Jana	Pitassa	z	Buffalo	i	kilkakrotnie	innych	księży	z	Cleveland	albo	
z	Dunkirk.	W	grudniu	1883	roku	ks.	Biskup	T.	Mullen	naznaczył	Ojca	Karola	Lanza	z	zakonu	Ojców	
Benedyktynów	by	się	zajął	Po-lakami	 i	zorganizował	 ich	 jako	parafię.	Gdy	ów	misjonarz	przybył,	
znalazł	osiemdziesiąt	osiem	rodzin	już	zorganizowanych	pod	przewodnictwem	Karola	Gapskiego	i	
mających	uskładaną	sumę	$1888.00	na	założenie	parafii	i	budowę	kościoła.	Pieniądze	te	ulokowano	
na	kancelarii	biskupiej.	W	czasie	swego	pobytu	kapłan	ten	zachęcał	ludzi	do	dalszych	zbiórek	na	ten	
cel	szlachetny	i	sam	dopomagał	p.	Gapskiemu	w	kolektowaniu	datków.	Na	jesień	1884	r.	rozpoczęto	



2

budowę	pierw¬szego	polskiego	kościoła,	który	dopiero	następnej	jesieni	ukończono.	Poświęcenie	
koś¬cioła	Św.	Stanisława	odbyło	się	dnia	11	listopada	1885.	Trzej	pierwsi	proboszczowie	byli	Ojcowie	
Benedyktyni	i	każdy	z	nich	krótki	czas	tylko	tu	przebywał.	We	wrześniu	1886	ks.	A.	Ignasiak	został	
proboszczem.	Polonia	erejska	tak	szybko	wzrastała,	że	w	pięciu	latach	kościół	był	za	mały.
	 Odłączeni	od	innych	z	powodu	trudności	w	nauczeniu	się	języka	tutejszego	tj.	angielskiego,	a	
zjednoczeni	ze	sobą	tymi	przepięknymi	narodowymi	i	religijnymi	zwyczajami,	nasi	pionierzy	z	Pol-
ski	gromadzili	się	w	czynne	kościelne	i	narodowe	organizacje.	Przy	każdej	parafii	powstały	bractwa	
mające	na	celu	wspomaganie	parafii,	oprócz	tych	zapoczątkowano	różne	narodowe	stowarzyszenia,	
towarzystwa	dla	wsparcia,	kluby	dramatyczne	i	tym	podobne.	Jedno	właśnie	z	takich	towarzystw	
założone	dn.	10-go	października	1892	roku	i	nazwano	ku	pamięci	Tadeusza	Kościuszki,	a	oddano	
je	pod	opiekę	Matki	Boskiej	Częstochowskiej.	W	roku	1894	już	liczyło	ono	80	członków.	Wtenczas	
Towarzystwo	to	złączyło	się	ze	Związkiem	Polskim	Narodowym	w	Ameryce	jako	Grupa	224	Z.	N.	P.
	 Już	w	roku	1892	gdy	ludność	polska	tak	się	w	Erie	szerzyła,	niektórzy	Polacy	poczynali	wid-
zieć	konieczność	założenia	drugiej	parafii.	Nic	jednak	nie	czyniono,	aż	dopiero	1895	r.	Towarzystwo	
Tadeusza	Kościuszki	Gr.	224	Z.	N.	P.	rozpoczęła	zabiegi	o	parafię	Św.	Trójcy.	Na	rocznym	posiedzeniu	
wniosek	był	podany	i	obrano	komisję,	która	by	przedstawiła	Księdzu	Biskupowi	ten	projekt	i	wznio- 
sła	petycję.	Podczas	wizyty	z	komisją,	Ks.	Biskup	T.	Mullen	okazał	swą	przychylność	temu	planowi	
i	nawet	zachęcał	do	poszukania	odpowiedniego	miejsca.	Kilka	dni	później	Ks.	Biskup	odwołał	swe	
instrukcje,	za	powód	dając	to,	że	Ks.	Prob.	Ignasiak	zanosił	się	budować	kościół	za	$60,000.00,	a	ja- 
kiekolwiek	rozdwojenie	w	parafii	byłoby	szkodą	finansową	dla	Polonii.	Z	posłuszeństwa	dla	kościoła,	
Towarzystwo	zaniechało	na	jakiś	czas	dalszych	zabiegów.
	 Nowy	kościół	Św.	Stanisława	ukończono	dopiero	w	roku	1898.	Znowu	szkoła	była	za	mała	
bo	już	w	1900	r.	liczyła	503	dzieci.	Więc	w	1901	na	wiosnę	rozpoczęto	zakładanie	fundamentów	
pod	nową	szkolę.	W	tym	to	czasie	polskich	familii	w	Erie	liczono	800.	Konieczność	drugiej	parafii	
zaczęła	się	więcej	uwydatniać.	Powtórnie	Tow.	Tadeusza	Kościuszki	na	posiedzeniu	odbytem	dnia	
12go	sierpnia,	1902	r.	wzniosło	kwestię	założenia	drugiej	parafii.	Specjalne	posiedzenie	względem	
tego	zwołane	zostało	dnia	5go	października,	1902.	Na	tym	zebraniu	obrano	komitet	który	stanowili	
następujący	panowie:	Wojciech	 Skibiński,	Antoni	Donikowski,	 Jan	Czarnecki,	 Franciszek	Nowak,		
Jan	Nowak,	i	Jan	Kubeja.	Komitet	ten	miał	poszukać	odpowiednie	miejsce	dla	kościoła	i	przedst-
awić	prośbę	nowemu	Ks.	Biskupowi	John	B.	Fitzmaurice.	Dnia	12go	października	na	następnym	
posiedzeniu,	komitet	doniósł	że	można	zakupić	6	lot	na	rogu	22-ej	i	Reed	ulicy,	gdzie	obecnie	par.	
Św.	Trójcy	się	znajduje.	W	tym	samym	tygodniu	w	czwartek,	udano	się	do	Biskupa	i	przedstawiono	
konieczność	drugiej	parafii	i	także	miejsc	obrane.	Ks.	Biskup	zażądał	dokładnego	spisu	tych,	którzy	
by	chcieli	zapisać	się	do	nowej	parafii	i	pochwalił	wybór	miejsca,	lecz	poprosił	komisję	by	po	kilku	
dniach	powróciła,	gdyż	decyzja	ta	potrzebowała	rozwagi.
	 W	międzyczasie	komisja	musiała	zadecydować	zakupno	tych	sześciu	lot,	każda	40'	x	165'	za	
$4320.00.	Na	zebraniu	dnia	16	listopada,	Towarzystwo	głosami	zgodziło	się	zakupić	loty.	Pan	Izydor	
Maserek	był	obrany	 jako	siódmy	członek	komitetu.	Gdy	komisja	powróciła	do	Biskupa,	kazał	 im	
zaczekać	do	wiosny	1903.	Biskup	także	zaznaczył	że	tytuł	do	własności	parafii	należy	się	Biskupowi	
który	tenże	zachowuje	w	imieniu	diecezji.	Komitet	zapewnił	Biskupa	że	jest	to	intencją	Towarzystwa	
oddać	całkowicie	tytuł	własności	kościelnej	skoro	tylko	budowa	kościoła	zostanie	uzupełnioną.	Jak	
przedtem	i	teraz,	komitet	ulegle	poddał	się	woli	Księdza	Biskupa.
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	 Do	ułatwienia	całej	niekorzystnej	sytuacji	przysłużyła	się	nam	we	wielkiej	mierze	niemiecka	
parafia	Św.	Jana,	która	pod	ten	czas	prawie	ukończyła	budowę	swej	nowej	kamiennej	świątyni.	Komitet	
udał	się	do	ks.	Prałata	Decker,	ażeby	załatwić	sprawę	zakupienia	ich	starego	kościoła.	Życzliwość	
tego	kapłana	względem	zakładania	nowej	sąsiedniej	polskiej	parafii	okazała	się	w	tym,	że	za	cały	
kościół	wraz	z	ławkami,	ołtarzami,	dzwonem	i	innymi	sprzętami	zażądał	bajeczną	sumę	mianowicie	
$500.00.	Pieniądze	na	zakup	wyłożył	p.	Izydor	Masarek	dnia	22go	czerwca,	1903	r.	Fundament	ka-
mienny	wybudowano,	kościół	przeniesiono	i	nowy	dach	dobudowano.	Tak	pierwszy	kościół	par.	Św.	
Trójcy	został	wykończony	za	$3,062.91.	Cala	posiadłość	parafialna	i	kościół	kosztowały	$7,702.91.	
Komitet	układa	i	wyłożył	$2,330.61	przez	różne	zabawy	i	kolekty.	Resztę	długu	zaciągnięto	na	cztery	
loty.	Przekaz	tytułu	własności	do	ziemi	i	kościoła	był	uzyskany	i	oddany	biskupowi.
	 Dnia	6go	grudnia,	1903	r.	Ks.	Biskup	Fitzmaurice	poświęcił	kościół	Św.	Trójcy,	a	ks.	A.	Ignasiak	
odprawił	Mszę	św.	W	przemówieniu	swym	ks.	Biskup	gratulował	parafianom,	że	w	tak	krótkim	czasie	
upiększyli	kościół	i	przy	końcu	tegoż	ogłosił	ks.	Wincentego	Matysiaka,	byłego	proboszcza	par.	Św.	
Barbary	w	Houtzdale,	Pa.,	jako	pierwszego	proboszcza	nowej	parafii.
	 Ksiądz	Wincenty	Matysiak	urodził	się	w	Róży,	blisko	Gniezna,	w	Polsce	roku	1868.	Po	ukończeniu	
niższej	szkoły	w	Gnieźnie,	przybył	do	Ameryki	by	się	kształcić	do	stanu	kapłańskiego.	Wszystkie	swe	
wyższe	studia	odbywał	w	Polskim	Seminarium	w	Orchard	Lake	lecz	wtenczas	w	Detroit,	Michigan.	
Zapisawszy	się	do	diecezji	San	Antonio	w	Texas,	Wincenty	Matysiak	ukończył	kurs	Teologii	w	se- 
minarium	diecezjalnym	w	Victoria,	Texas.	Najpierw	przeznaczony	został	do	Bandera,	Texas	i	tam	
był	proboszczem	przy	parafii	polskiej	przez	jeden	rok.	W	1900	przeniesiony	został	do	par.	Niepoka-
lanego	Poczęcia	w	Yorktown,	Texas.	Słysząc	o	braku	księży	w	więcej	zaludnionych	polskich	osadach	
w	Pennsylvania,		przybył	do	diecezji	Erie,	i	tu	mianowano	go	proboszczem	przy	par.	Św.	Barbary	w	
Houtzdale,	Pa.
	 Gdy	dnia	6go	grudnia,	1903,	Ks.	Matysiak	wyniesiony	został	na	proboszcza	parafii	Św.	Trójcy,	
był	on	kapłanem	zaledwie	pięć	lat.	Ta	gorliwość	i	zapał,	którym	działał	poprzednio	uwydatniły	się	
natychmiast	na	jego	nowym	posterunki.	Obrał	Komitet	parafialny	do	którego	należeli:	W.	Skibiński,	
Antoni	Donikowski	i	Franciszek	Nowak.	Przez	to	uzyskał	zaufania	swych	parafian	i	zjednoczył	ich	do	
współpracy.	Kapłan	ten	miał	szerokie	pole	działalności	bo	wielkie	były	jeszcze	braki	i	wielkie	szanse	i	
nadzieje	rozwoju.	Gdy	Ks.	Matysiak	nastał	nie	było	plebanii,	lecz	mieszkał	we	wynajętym	domu	około	
dwa	bloki	od	kościoła.	Więc	Ks.	Matysiak	razem	z	komitetem	ułożył	plany	na	postawienie	jednego	
budynku	na	szkołę	i	plebanię	razem,	aby	tym	sposobem	zmniejszyć		koszt	budowy.	Pierwsze	plany	
wskazywały	dwupiętrowy	dom	wartości	$4,500.00,	lecz	komitet	zaproponował	żeby	w	basemencie	
urządzić	halę	na	posiedzenia	i	w	razie	potrzeby	na	klasę	szkolną.	Ten	dodatek	w	planach	zmienił	
pierwszą	cenę	na	$6,000.00.
	 Podczas	budowy	plebanii	i	szkoły,	Ks.	Matysiak	nie	szczędził	ni	czasu	ni	trudu.	Radość	i	zad-
owolenie	życzliwych	i	kochających	parafian	i	ich	gorliwego	pasterza	były	nie	do	opisania	gdy	dn.	
10	września,	1904	roku	budynek	ten	był	otwarty	z	ukończoną	budową	i	umeblowaniem.	Plebania	
i	szkoła	składały	się	z	dziesięciu	wielkich	pokoi	wraz	z	obszerną	halą	w	sklepie.	Mieszkalne	pokoje	
były	całkowicie	umeblowane	włączając	lawaterz	z	najnowszą	metodą	ogrzewania	wody.	To	właśnie,	
chociaż	nikt	się	natenczas	nie	spodziewał,	było	przyczyną	smutnej	tragedii,	która	miała	miejsce	w	
bardzo	krótkim	czasie.
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	 Skoro	tylko	plebania	była	ukończona	Ks.	Matysiak	postanowił	by	się	odbyła	pierwsza	misja	w	
parafii.	Ojcowie	Misjonarze	byli	zaproszeni	i	misję	rozpoczęli	dn.	3go	października,	1904	r.	Podczas	
misji	przybył	Ks.	Biskup	Fitzmaurice,	by	poświęcić	szkołę.	Wyraził	swą	radość	i	zadowolenie	z	tak	
szybkiego	postępu	w	parafii.	Na	zakończenie	Misji	Św.	odbyło	się	pierwsze	Czterdziesto-godzinne	
Nabożeństwo.	Według	zwyczaju	Ks.	Matysiak	zaprosił	obcych	księży	z	diecezji.	Dnia	10	paździer-
nika	wieczorem	po	nabożeństwie,	Ksiądz	proboszcz	zostawił	gości	i	poszedł	się	umyć,	bo	czuł	się	
znużonym.	Gdy	przez	dłuższy	czas	proboszcz	nie	wracał,	księża	się	dziwili	początkowo,	lecz	później	
się	zaniepokoili.	Gdy	otworzyli	lawaterz	znaleźli	Ks.	Matysiaka	już	umierającego	i	ubranego,	leżące-
go	bezwładnie	na	podłodze	i	dyszącego	za	powietrzem.	Daremne	były	wszelkie	starania,	by	go	do	
przytomności	przywrócić.	Ksiądz	Matysiak	umarł	od	zaczadzenia	o	godzinie	pierwszej	w	nocy	dn.	
11go	paźdz.	1904	r.
	 W	dzień	pogrzebu	dnia	14go	października	Ks.	Biskup	ofiarował	ks.	Niedbalskiemu	probostwo	
par.	Św.	Trójcy.	Ponieważ	ks.	Niedbalski	był	stałym	proboszczem	par.	Panny	Maryj	i	w	Texas	i	był	
nieobecnym	tam	tylko	dla	zdrowia,	wytłumaczył	Ks.	Biskupowi	całą	sytuację.	Ks.	Biskup	sam	się	po-
starał	o	zwolnienie	dla	Ks.	Niedbalskiego	drugim	proboszczem	par.	Św.	Trójcy	dnia	14go	października	
1904.
	 Przew.	Ks.	Seweryn	Erazm	Niedbalski	urodził	się	w	Szargańcu	w	Polsce	dnia	6go	grudnia	1865.	
Po	ukończeniu	szkół,	za	namową	ojca	wstąpił	do	szkoły	oficerskiej	w	Poczdamie.	Uniwersyteckie	
wykształcenie	ukończył	we	Wrocławiu.	Krótko	po	graduacji,	rząd	niemiecki	ofiarował	mu	bardzo	
ważną	komisję	wojskową.	W	tym	to	czasie,	Pan	Bóg	wskazał	mu	powołanie	do	stanu	kapłańskiego,	i	
po	zastanowieniu	się	nad	tym,	obrał	sobie	pracę	misyjną	w	Ameryce.	Roku	1893	przybył	do	Ameryki	
do	Stanów	Zjednoczonych,	gdzie	odbył	studia	teologiczne	w	Seminarium	polskim	w	Detroit.	Potem	
był	afiliowany	przez	Biskupa	 Jana	Forest	do	dyecezji	San	Antonio	w	Texas,	gdzie	w	Seminarium	
diecezjalnym	ukończył	swe	kursy.	Dnia	19go	kwietnia,	1898	r.	otrzymał	święcenie	kapłańskie	z	rąk	
Ks.	Biskupa	J.	Forest.	Przez	krótki	czas	będąc	proboszczem	w	kilku	małych	parafiach,	wreszcie	został	
proboszczem	przy	par.	Panna	Maryją,	najstarszej	polskiej	parafii	w	Stanach	Zjednoczonych.	Niemocą	
złożony,	Ksiądz	Niedbalski	za	radą	lekarzy	musiał	szukać	zmiany	klimatu.	Przybył	wtenczas	na	Wschód,	
gdzie	miał	między	klerem	wielu	przyjaciół	z	ławy	szkolnej.	Po	czasowym	wypoczynku	w	Nowej	Anglii,	
gdy	wracał	do	obowiązku,	był	zaproszony	przez	swego	przyjaciela	i	kolegę	Ks.	Matysiaka,	proboszcza	
u	Św.	Barbary	w	Houtzdale,	Pa.	Ks.	Matysiak	wiedząc	o	swym	przeniesieniu	do	nowej	parafii	Św.	
Trójcy	i	widząc,	że	parafia	jego	zostanie	osieroconą,	bo	w	diecezji	nie	było	dosyć	polskich	księży,	
poprosił	Ks.	Niedbalskiego,	by	wziął	jego	miejsce	dopóki	drugi	ksiądz	nie	przybędzie.	Z	pozwoleniem	
Biskupa,	Ks.	Niedbalski	zgodził	się	na	żądanie	Ks.	Matysiaka.	Pobyt	jego	na	Wschodzie	był	znacznie	
przedłużony,	a	ponieważ	bardzo	powoli	powracał	do	zdrowia,	nie	było	żadnej	naglącej	przyczyny,	
by	się	spieszył,	bo	i	tu	pełnił	gorliwie	obowiązki	kapłana.	Właśnie	podczas	pierwszego	Czterdzies-
to-godzinnego	Nabożeństwa,	Ks.	Niedbalski	był	jednym	z	księży	gości.	Ta	niespodziana	śmierć	Ks.	
Matysiaka,	jego	pogrzeb,	prośba	Ks.	Biskupa,	by	znowu	wypełnić	miejsce	śp.	Ks.	Matysiaka,	wszystko	
to	tak	prędko	i	nagle	się	działo,	że	nie	było	nawet	chwili	do	namysłu.	I	tak	Ks.	S.	E.	Niedbalski	został	
drugim	proboszczem	parafii	Św.	Trójcy.
	 Jego	 biegłość	we	 finansowej	 administracji	w	 bardzo	 krótkim	 czasie	 zlikwidowała	 dług	 na	
nowo-budowanej	plebanii	 i	na	gruntach	parafii.	Wiele	 towarzystw	kościelnych	było	 założonych,	
mianowicie	Bractwo	Niewiast	Różańca	Św.,	Towarzystwo	Dzieci	Maryi,	Towarzystwo	Imienia	Jezus,	
Towarzystwo	Trójcy	Św.	dla	mężczyzn.	Zorganizowano	młodzież	w	oddział	doboszy,	który	później	
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wcielono	jako	organizację	patriotyczną	do	Polskich	Sokołów	w	Ameryce.	Obecnie	jest	to	Gniazdo	
123.	Wszystkie	te	organizacje	powstały	zaraz	w	pierwszych	latach	pobytu	Ks.	Niedbalskiego	na	
Trójcowie.
	 W	krótkim	czasie	poznano	że	szkoła	w	plebanii	zupełnie	za	małą	była	na	umieszczenie	ciągle	
powiększającej	się	liczby	dziatwy	szkolnej.	Prof.	Wojciech	Pryba,	były	organista	poświęcał	swój	czas	
w	gorliwym	nauczaniu	dzieci.	Jednak	przy	tak	szybkim	wzroście	wysiłki	jego	chociaż	największe	
nie	 zdołały	 zadośćuczynić	 wszystkiemu.	 Pan	 Jan	 Grygier,	 obecnie	 jeden	 z	 członków	 komitetu	
parafialnego,	był	pierwszym	uczniem	p.	Pryby.	Z	wielką	wdzięcznością	i	przyjemnością	wspomina	
on	byłego	nauczyciela	i	jego	pracę.	W	krótkim	czasie	powiększenie	budynku	szkolnego	i	jego	per-
sonelu	stało	się	niezbędne.	W	roku	1909	p.	Władysław	Zawadzki,	architekt	z	Buffalo,	przedstawił	
Ks.	Niedbalskiemu	plany	na	nową	szkołę.	Budynek	ten	miał	być	według	najnowszych	wymagań,	
obszerny,	gdyż	na	przyszłość	szkoły	można	było	liczyć,	zawierał	w	sobie	halę	i	wiele	sal	na	klasy.	
Ks.	Niedbalski	przyjął	plany	i	dnia	26go	maja,	1909,	rozpoczęto	kopanie	pod	fundament	na	nową	
szkołę.	Dnia	17go	lipca	tego	roku	poświęcono	kamień	węgielny.	Całkowita	budowa	i	przeróbki,	
które	dwa	razy	były	czynione,	kosztowały	przeszło	$150,000.00.	Przy	ukończeniu	budowy	tylko	
pierwsze	piętro	urządzono	na	klasy,	w	roku	1914	drugie,	a	w	roku	1928	trzecie	musiało	być	prze-
robione.	Wtenczas	to	szkoła	nasza	liczyła	przeszło	800	dzieci.
	 We	wrześniu	1910	Siostry	Felicjanki	z	Buffalo	były	sprowadzone,	by	zająć	się	szkołą	para-
fialną.	Siostra	M.	Lucyna	była	pierwszą	przełożoną	i	jedną	z	trzech	Sióstr	nauczycielek.	Z	przyby-
ciem	Sióstr,	musiano	postarać	się	o	pomieszkanie	dla	nich.	Przeorny	w	sprawach	ekonomii,	Ks.	
Niedbalski	nie	mógł	pozwolić	na	dalszą	budowę.	Siostry	zamieszkały	na	drugim	piętrze	w	szkole	
dopóki	nie	można	było	dostać	odpowiedniego	miejsce	na	plebanię.	Stara	plebania	bardzo	łatwo	
mogła	być	urządzona	na	klasztorek	dla	Sióstr	i	tak	na	jakiś	czas	budowa	byłaby	ukończona.	Tuż	
obok	parafialnej	posiadłości	znajdował	się	zbór	baptyski,	który	gdyby	można	było	zakupić,	dałby	
parafii	cały	róg	na	22-ej	i	23-ej	i	Reed	ulicy.	Po	kilkunastu	latach	baptyści	sprzedali	nam	cały	swój	
majątek	za	$19,000.
	 Mury	zboru	tego	były	bardzo	solidnie	zbudowane.	Ks.	Niedbalski	zdecydował,	żeby	ów	zbór	
przerobić	na	plebanię.	Plany	oddano	pod	rozwagę	ks.	Biskupowi	J.	M.	Gannon,	który	chętnie	się	
zgodził.	Dnia	5go	października	1924,	Kirschner	Brothers,	kontraktorzy	zajęli	się	przebudową.	Na	
zewnątrz	kamienica	została	obłożona	cegłą,	a	wnętrze	zupełnie	przerobiono.	Obecnie	plebania	
składa	się	z	16tu	sal,	sypialnie	dla	księży	tutejszych	i	gości,	biblioteki	ks.	proboszcza	i	ks.	asystenta,	
pokoje	gościnne	i	mieszkalne	z	nowoczesnymi	ulepszeniami.	W	niedzielę	Trójcy	Św.	1925	r.	odbyło	
się	poświecenie	plebanii	i	zamieszkanie	jej.
	 Parafia	szybko	rozrastała	się	tak,	iż	w	niedziele	musiano	odprawiać	więcej	niż	dwie	Msze	Św.,	
więc	na	niedzielę	zapraszano	obcych	księży.	Ojcowie	Misjonarze	Słowa	Bożego	z	Girard	przysyłali	
misjonarza	i	Ojcowie	z	Kolegium	Św.	Jana	Kantego	przez	kilka	lat	chętnie	służyli.
	 W	roku	1915	w	październiku,	Ks.	Niedbalski	dostał	asystenta	w	osobie	ks.	Tadeusza	Napie- 
ralskiego,	 który	pracował	w	 tej	parafii	do	czerwca	1921.	Ks.	Napieralski	urodził	 się	w	Detroit,	
Michigan	15	maja,	1890.	Uczęszczał	do	szkoły	parafialnej	Św.	Stanisława	w	Rochester,	NY.	Wyższe	
kształcenia	pobierał	we	Fordham	University	w	New	York	i	w	Seminarium	Św.	Bernada	w	Rochester,	
NY.	i	w	Seminarium	Polskim	Św.	Cyryla	i	Metodego	w	Orchard	Lake,	Michigan.	Otrzymał	święcenia	
kapłańskie	z	rąk	Ks.	Biskupa	J.	Fitzmaurice	w	Katedrze	Św.	Piotra	w	Erie,	dnia	17	czerwca	roku	
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1915.	Obecnie	jest	proboszczem	u	Św.	Barbary	w	Houtzdale,	Pa.
	 Ks.	Kazimierz	T.	Nagórski	został	asystentem	tu	dopiero	w	czerwcu	1928.	Ks.	Nagórski	urodził	
się	w	Erie,	Pa.	dnia	4	września	1901.	Ukończył	szkołę	parafialną	Św.	Stanisława	w	Erie.	Wyższe	studia	
pobierał	w	Seminarium	Polskim,	w	Kolegium	Św.	Bonawentury	w	Alleghany,	NY.	i	w	Seminarium	
Najśw.	Maryi	Panny	w	Baltimore,	Md.	Był	wyświęcony	na	kapłana	w	Katedrze	Św.	Józefa	w	Buffalo,	
NY	przez	Ks.	Biskupa	Turner	dn.	2go	czerwca,	1928.	W	czerwcu	1938	został	mianowanym	probo-
szczem	parafii	Św.	Wojciecha	we	Farrell,	Pa.	gdzie	obecnie	jest.	Na	jego	miejsce	przy	par.	Św.	Trójcy,	
przybył	ks.	Józef	J.	Cebelinski.
	 Ks.	Józef	J.	Cebelinski	urodził	się	w	Erie,	Pa.	dn.	4go	lipca,	1908.	Ukończył	szkołę	parafialną	Św.	
Stanisława	i	potem	uczęszczał	do	wyższej	szkoły	i	kolegium	katedralnego.	Teologiczne	kształcenie	
otrzymał	w	Seminarium	Najśw.	Maryi	Panny	w	Baltimore,	Md.	Święcenie	kapłańskie	otrzymał	z	rąk	
Ks.	Biskupa	J.	M.	Gannon	w	Katedrze	Św.	Piotra	dnia	26go	maja,	1933.	Ks.	J.	J.	Cebelinski	obecnie	
jest	wikarym	przy	naszej	parafii.
	 Z	biegiem	lat	kościołek	drewniany	który	służył	tysiącom	Polakom	przez	dwie	generacje	okazywać	
się	za	szczupły	i	doskonale	wysłużony.	Na	wszystkich	czterech	Mszach	św.	każdej	niedzieli,	kościół	po	
brzegi	był	zapełniony.	Budowa	nowego	kościoła	stałe	się	koniecznością.	Parafianie	w	ostatnich	latach	
z	zapałem	pracowali	i	składali	grosz,	by	dług	parafialny	całkowicie	spłacić	i	zebrać	fundusz	na	nowy	
kościół.	Po	tak	gorliwej	współpracy	parafianie	doczekali	się	tego	wspaniałego	nowego	kościoła.	W	
sobotę	dnia	30	marca,	1940,	Ks.	Niedbalski	wraz	z	p.	G.	W.	Stickle,	architektem,	przedłożył	plany	na	
nową	kamienną	świątynię	przed	Ks.	Biskupem.	Budowa	według	obliczenia	miała	wynosić	$80,000.	
Ks.	Biskup	Gannon	potwierdził	plany	i	pozwolił	na	budowę	pod	warunkiem,	że	najmniej	czterdzieści	
tysięcy	dolarów	gotówką	miało	być	zebrane	nim	się	budowa	skończy.	Z	tą	sumą	złożoną,	diecezja	
by	wypożyczyła	te	drugie	$40,000.	Parafia	wtenczas	miała	przeszło	$29,000	uskładanego	funduszu,	
a	więc	by	zebrać	drugie	parafianie	musieli	czynić	wiele	poświęceń	i	zabiegów.
	 Dnia	8go	kwietnia,	1940,	ks.	proboszcz	Niedbalski	po	odprawieniu	Mszy	św.	o	błogosławieństwo,	
w	obecności	parafian	i	dzieci	szkolnych	z	wielką	radością	i	uroczystością,	rozpoczął	budowę	łamiąc	
ziemię	pod	nowy	kościół.	Kilku	księży	z	polskich	parafii	z	Erie	brało	udział	w	ceremoniach:	Ks.	Dr.	
Władysław	Stańczak,	Ks.	Szczepan	Długołęcki,	Ks.	Szczepan	Katarzyński,	Ks.	Ludwik	Kozłowski,	Ks.	
Albin	Ziomek,	Ks.	Zygmunt	Piotrowski,	i	Ks.	Józef	Cebelinski.	Architekt	G.	W.	Stickle	i	kontraktor	J.	E.	
Kirsch	byli	także	obecni.
	 Dnia	27go	października,	1940,	Ks.	Biskup	J.	M.	Gannon	poświęcił	kamień	węgielny.	Tysiące	
ludzi	przepełniło	ulice,	na	których	ruch	był	wstrzymany,	by	być	świadkami	tej	wzniosłej	uroczystości.	
Mury	już	były	ukończone,	parafianie	widząc	je	tak	wspaniałe,	odczuli	przedsmak	tego	czego	mogli	się	
spodziewać	gdy	budowa	ukończoną	będzie	w	całości.	Podczas	ceremonii	Ks.	S.	Cauley	był	diakonem,	
a	Ks.	S.	Długołęcki	subdiakonem;	Ks.	J.Cebelinski,	asystent	przy	parafii,	mistrzem	ceremonii.	Dwa	
kazania	wygłoszono—pierwsze	polskie	przez	Ks.	M.	Sadowskiego	a	drugie	w	języku	angielskim	Ks.	
F.	Coughlin.
	 W	roku	konstrukcja	kościoła	została	chwalebnie	ukończona.	'W	tym	czasie	komitet	parafialny	
był	często	zwoływany	i	był	wielką	pomocą,	gdyż	oszczędził	księdzu	proboszczowi	i	czasu	i	troski.	
Wszelkie	 podpisy	 kontraktów,	 przeglądanie	 planów,	 ważne	 decyzje	 względem	 nowych	 mebli	 i	
urządzeń	sposoby	na	zebranie	koniecznego	funduszu,	w	końcu	cały	program	poświęcenia—to	było	
zadaniem	komitetu	parafialnego,	który	składał	się	z	następujących	członków:	p.	Izydor	Masarek,	
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który	nie	dożył	widzieć	uwieńczenia	dzieła,	Dr.	Feliks	Shubert,	Jan	Grygier.	Roman	Walentowski,	i		
Jan	Grenberg.
	 Od	dłuższego	czasu	uroczystość	Św.	Trójcy	naznaczono	na	datę	najstosowniejszą	na	poświęcenie	
kościoła.	Po	rychlej	niż	zwykle	odprawionych	Mszach	Św.,	towarzystwa,	dzieci	szkolne,	reprezentanci	
z	różnych	organizacji,	ministranci,	Siostry	Felicjanki	pochodzące	z	tej	parafii,	Siostry	z	innych	zgro-
madzeń	zakonnych	w	mieście,	i	tłum	ludu	zebrali	się	na	tę	uroczystość.	Cała	procesja	przedstawiała	
się	imponująco.	Orszak	ten	wyruszył	punktualnie	o	godzinie	10-ej	do	frontowych	drzwi	kościoła,	
gdzie	Ks.	Biskup	według	 ceremoniału	po	poświęceniu	murów	wokoło,	oficjalnie	otworzył	drzwi	
kościelne	dla	wiernych.	Cała	procesja	i	tłum	o	ile	było	miejsca	udali	się	za	Biskupem	do	kościoła,	
by	widzieć	wspaniałość	 ceremonii	poświęcenia	wewnątrz.	Po	ukończenie	obrządków	dedykacji,	
Ks.	Prałat	Niedbalski	odprawił	pierwszą	solemną	sumę	w	nowym	kościele	w	obecności	Biskupa	na	
tronie.	Kazanie	po	angielsku	wygłosił		Ks.	S.	Cauley,	proboszcz	przy	par.	Św.	Patryka,	w	ojczystym	zaś	
Ks.	Władysław	Brejski,	proboszcz	par.	Wniebowzięcia	w	Buffalo,	NY.	Ks.	Fr.	Robaczewski	proboszcz	
par.	Św.	Jadwigi	w	Erie,	jako	diakon,	a	Ks.	Jan	Mieczkowski,	proboszcz	przy	par.	Wniebowzięcia	w	
Oil	City,	Pa.	jako	diakon	asystowali	przy	Mszy	Św.	Ks.	Józef	Cebelinski	był	mistrzem	ceremonii.	
	 Wieczorem	odbyło	się	ostatnie	nabożeństwo	w	starym	kościele.	Pożegnanie	to	było	szczere	
i	rzewne.	Kościół	był	pełen.	Niejednemu	uroniła	się	łza	żalu	za	tą	świątynią,	która	tyle	lat	służyła	
jako	przybytek	Boga.	To	pożegnanie	przypomniało	niejednemu	różne	pamiętne	chwile	w	życiu.	Tu	
wielu	było	ochrzczonych,	tu	wielu	przyjęło	pierwszą	Komunię	ŚW.,	tu	przed	ołtarzem	wielu	zawarło	
ten	święty	związek	małżeństwa,	tu	z	tego	kościoła	rodzice,	przyjaciele,	drodzy	sercu	i	krewni	byli	
pochowani.	Więc	gdy	Przenajśw.	Sakrament	przenoszono	procesjonalnie	 ze	 starego	do	nowego	
kościoła	smutek	i	radość	opanowały	serca	obecnych.
	 Z	poświęceniem	nowego	kościoła,	parafia	Św.	Trójcy	dopięła	szczytu	swej	historii.	Historia	jest	
zapisem	wypadków	i	ludzi	którzy	przechodzą	z	czasu	do	wieczności.	Wielu	z	tych,	którzy	pracowali	
i	poświęcali	się	w	tej	sprawie	nie	doczekali	się	tej	solennej	chwili	w	historii	parafii.	Patrząc	z	nieba	
z	poza	świata	serca	 ich	radują	się	z	nami.	 Inni,	żyjący,	którzy	różne	zabiegi	czynili,	by	dopomóc,	
chociaż	czyny	ich	i	nazwiska	ich	nie	są	tu	wyliczane,	zdobyli	trwałą	pamiątkę	swych	mozołów	w	tej	
wspaniałej	świątyni	która	wysiłki	ich	wystawiły.	Niech	Bóg	błogosławi	im	za	ich	szlachetne	chęci	i	
uczynki	tu	w	tym	życiu	na	ziemi	i	w	życiu	wiecznym	po	śmierci.


