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  Historia Parafii Polskiej św. Józefa w Everson, PA.
  Złoty Jubileusz Parafii św. Józefa, Everson, PA.  
  CAP at Orchard Lake.
 

Parafia Św. Józefa w Everson, Pa., jest pierwszą polską parafią w diecezji pittsburskiej, zorganizowaną 
poza miastem Pittsburghiem. Założona została we wrześniu 1887 roku. Organizatorem i pierwszym 
jej proboszczem był Ks. Aleksander Szmigiel.
Już około roku 1880 Polacy zaczęli osiedlać się w Everson i okolicy. Zanim jednak dowiedzieli się o 
sobie wzajemnie, zanim się poznali, żyli każdy z osobna, nie związani w żadną wyraźniejszą całość 
narodowo-społeczną. Tego, co Polaków wszędzie skupia i łączy, — kościoła własnego nie mieli. W 
początkach chodzili na nabożeństwa do irlandzkiego kościoła, lecz potrzeb swych duchownych 
całkowicie zaspokoić nie mogli, ponieważ języka angielskiego nie znali, a znów księża irlandzcy nie 
znali polskiego języka.
Powoli jednak poznawali się wzajemnie i zaczęli się łączyć. Pierwszym krokiem do tego celu było 
założenie Związkowego Towarzystwa pod wezwaniem Św. Józefa. W lipcu 1887 roku, Towarzystwo 
to zakupiło przy Vance i Painter ulicy, cztery loty na mały kościółek drewniany, 40 stóp długi, a 20 
stóp szeroki. Kościółek ten oryginalnie pobudowany przez Baptystów, służył w początkach także 
Irlandczykom, zanim zakupili grunt pod kościół w Scottdale i tam kościół swój pobudowali.
W sierpniu 1887 roku ks. Biskup Phelan, ówczesny ordynariusz diecezji Pittsburskiej, zamianował 
nowo wyświęconego kapłana, Ks. Aleksandra W. Szmigla, aby zorganizował parafię dla Polaków w 
Everson i okolicy. Z początku ks. Szmigiel zamieszkał u ks. M. Lambinga, ówczesnego proboszcza 
irlandzkiej parafii w Scottdale, Pa., później najął sobie mieszkanie w Everson, w demu John'a Ken-
nedy, przy Vance i Painter ul.
Z zapałem ks. Szmigiel zabrał się do pracy; w krótkim czasie rozproszonych Polaków złączył i zorga-
nizował, tak że już w pierwszą niedzielę września 1887 roku, mieli swoje polskie nabożeństwo w 
swoim własnym kościele, który już przedtem byli zakupili. W chwili założenia parafia Św. Józefa w 
Everson liczyła 87 rodzin; z czasem jednak coraz więcej Polaków osiedlało się w Everson i okolicy, 
tak że liczba ich w krótkim czasie wzrosła do kilka set rodzin, i obecny kościółek okazał się za mały.
Po roku ten pierwszy kościółek zamieniono na szkołę a postawiono nowy, także drewniany, cokolwiek 
większy od starego. Polska ta szkoła była pierwszą katolicką szkołą w okolicy.
Lecz już przy poświęceniu okazało się, że i ten drugi, choć nie¬co większy kościółek, jest za mały 
dla szybko rosnącej parafii. W początkach bowiem i inne pobratymcze narodowości słowiańskie, 
jak Słowacy, Rusini, Horwaci i w ogóle inni współplemieńcy słowiańskiego pochodzenia w polskiej 
parafii zaopatrywali potrzeby swoje duchowne.
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Później inne słowiańskie narodowości potworzyły sobie swoje własne parafie, a także Polacy, zbyt 
daleko od Everson mieszkający, utworzyli sobie parafie w Mt. Pleasant, Mammoth, Ccnnellsville, 
Footedale i Uniontown.
Gdy więc i ten drugi kościółek okazał się za mały, parafianie porozumiawszy się ze swoim probosz- 
czem, rozpoczęli w roku 1892 budowę wspaniałego murowanego kościoła, który dotychczas służy 
parafii. Nowy ten Dom Boży, murowany z czerwonej cegły w stylu tak zwanym "wislano gotyckim," 
w którym to bardzo często od dawien dawna budowano kościoły w Polsce, budzi nadzwyczaj miłe 
uczucia, nie tylko religijne, ale i patriotyczne, bo wyglądem swoim przypomina wychodźcy daleką 
Obczyznę. Całe zresztą otoczenie kościelne, owe drzewa, krzewy i kwiaty otaczające kościół i plebanię, 
szkołę i dom Sióstr Nauczycielek, i w ogóle cały wygląd budynków parafialnych, podobny bardzo do 
naszych probostw i kościołów w Polsce. Kościół i całe zabudowanie parafialne widoczne jest na całą 
okolicę, bo rozbudowane jest na stoku dość wysokiej góry, łagodnie spuszczającej się ku pobliskiej 
dolinie. Kościół ma formę krzyża, i jest 112 stóp długi a 44 stóp szeroki; w ramionach jednak krzyża 
szerokość wynosi 68 stóp. Front kościoła zdobi piękna, 156 stóp wysoka wieżą, wybiegająca w górę 
ku niebu, ponad okoliczne pagórki i góry, ile że kościół stoi w pobliżu wierzchołka, na boku dość 
wysokiej góry. Dach kościoła pokryty łupkiem, wysoki jest i stosowny do ogólnej struktury Kościoła. 
W ogóle cały zewnętrzny wygląd tej świątyni jest imponujący a zarazem miły.
Wnętrze kościoła również piękne, i odpowiada w zupełności architekturze zewnętrznej. Sklepienie 
jest w rodzaju bazylikowym, z tą różnicą, że nie zestawiono na widoku krokwi i wiązań dachu, lecz 
otynkowano je na gładko, a na bokach znajdują się gustowne podpory, nadające sklepieniu bezpiec-
zny wygląd. Wnętrze kościoła pomalowane jest w piękne rysunki, emblematy i obrazy.
Okna duże, ostrołukowe dają kościołowi dużo światła i wesoły wygląd. Trzy ołtarze są w stylu ro-
mańskim. Na chórze znajduje się duży organ piszczałkowy, który kosztował dwa tysiące do¬larów. 
Poświęcenia kościoła dokonał ówczesny kanclerz, a późniejszy biskup diecezji Pittsburskiej, Najprze-
wielebniejszy Ks. Regis Franciszek Canevin, dnia 14 maja, 1893 roku
Na uroczystość jubileuszową kościół został w tym roku wymalowany i odnowiony.

PROBOSZCZOWIE PARAFII SW. JÓZEFA W EVERSON, PA.
Ks. Aleksander Szmigiel w roku 1887 zamianowany probosz¬czem, organizuje parafię; stawia kościół, 
plebanię, szkołę, dom dla Sióstr Nauczycielek. Umarł 17 lipca 1901 roku; ciało jego spoczywa w 
podziemiach kościoła. Ks. Galewski, który zastępował ks. Szmigla w czasie jego choroby, zarządza 
parafią aż do czasu zamianowania nowego proboszcza.
Dnia 5-go października, 1901 roku, objął zarząd parafii ks. Franciszek Miśkiewicz i pozostaje na sta-
nowisku tym do sierpnia, 1904 roku, w którym to czasie przeniesiony został do parafii Św. Antoniego 
w Homestead, Pa.
Dnia 21-go sierpnia, 1904 roku, został mianowany proboszczem ks. Marian J. Orzechowski. Podczas 
swej blisko ośmioletniej gospodarki w parafii, dobudował 4-tą klasę, pomalował zewnątrz olejną 
farbą kościół, dał prześliczne okna w kościele, wyszykował halę parafialną i dał chodniki cementowe. 
Obecnie ks. Orzechowski zarządza jedną z największych parafii w Cleveland, O. W uznaniu jego pracy 
dla Kościoła, Stolica Apostolska wyniosła ks. Orzechowskiego do godności Prałata.
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Dnia 9-go marca, 1912 roku, objął parafię ks. Jan Jaworski, lecz już 20-go listopada tegoż roku 
opuszcza parafię z niezmiernym żalem ukochanych parafian.
Dnia 20-go listopada, 1912 roku, zamianowany został proboszczem parafii Św. Józefa ks. Ignacy 
Ostaszewski. Za rządów ks. Ostaszewskiego parafia nabyła cmentarz; także dobudowana została 
kaplica przy mieszkaniu dla Wiel. Sióstr Nauczycielek.
Ks. Władysław Lipski był proboszczem od 14 czerwca 1914 roku, do 27-go lipca 1919. Ks. Lipski odma-
lował kościół wewnątrz, założył ogrzewanie centralne w kościele i szkole i poczynił inne ulepszenia 
około budynków parafialnych.
Ks. Władysław Przybylski objął parafię 24-go sierpnia, 1919 roku, i pozostał na stanowisku proboszcza 
do 30-go kwietnia, 1930 roku. Za czasów swego urzędowania pobudował obecną szkołę murowaną, 
w której mieszczą się sześć klas i dwie hale na zebrania towarzystw.
Ks. Jan Wojciechowski objął stanowisko proboszcza przy parafii Św. Józefa w Everson, Pa, dnia 1-go 
maja, 1930 roku, na którym to stanowisku do dziś się znajduje.


