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  Historia Parafii Wszystkich Świętych w East Vandergriet
  Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii Wszystkich Świetych  
  East Vandergrift, PA, p. 3-11.  CAP at Orchard Lake.
 

 Parafia Wszystkich świętych w East Vandergrift, Pa., była założona 1-go stycznia, 1922 roku. W 
1947 Roku Pańskim nasz kościół obchodzi swój Srebrny Jubileusz.
 Srebrny Jubileusz kościoła jest rachunkiem sumienia całej parafii. W tej księdze pamiątkowej są 
opisane najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwudziestu pięciu (25) lat. Opublikowane są niektóre 
ważniejsze daty kościoła, powstania bractw i stowarzyszeń, tak kościelnych jak i świeckich; jest 
opisana historia parafii, w jakich okolicznościach powstała, w jakich warunkach spełniała swoje za-
dania oraz są podane statystyki z ksiąg parafialnych. Również upamiętnione są fotografie kościoła, 
plebanii, różnych organizacji i wielu tych, których poświęcenie i ofiarność dla parafii zasługują na 
przypomnienie i uznanie.
 Srebrny Jubileusz jest świadectwem publicznem pracy i zasług. Zorganizować i rozbudować parafię 
nie jest rzeczą łatwą. Parafia w czasie swego założenia musiała przechodzić różne trudności. Pierwsi 
założyciele nie zniechęcali się jednak żadnymi przeciwnościami. Wiel. Ks. Zygmunt Szydłowski O. S. 
B. zwołał posiedzenie wszystkich Polaków, którzy wtenczas należeli do parafii Św. Gertrudy w East 
Vandergrift, Pa. Po obszernej dyskusji i omówieniu sprawy budowy szkoły i kościoła, zadecydowali 
oni pobudować kościół. Po wyborze odpowiedniego miejsca, loty zostały zakupione i wybrany był 
Komitet, który miał się zająć budową kościoła. Komitet ten składał się z następujących osób: panowie 
Paweł Wichrowski, Józef Kuligowski, Antoni Dzięgielewski, Józef Krulikowski i Edward Stańczak.
 Dzięki zacnym członkom Tow. Stefana Czarnieckiego, Gr. 791 Związku Narodowego Polskiego, którzy 
pospieszyli z pomocą, ofiarowując swoją polską halę bezinteresownie, wnet rozpoczęto nabożeńst-
wa. Hala ta służyła Polakom za miejsce, gdzie mogli się zgromadzać i gdzie kapłan mógł odprawiać 
Msze Święte, nabożeństwa i głosić słowo Boże. Grupa 1493 Z. N. P. Tow. Michała Wołodyjowskiego, 
zakupiła szaty kościelne i Monstrancję... Niestety jednak, jak przy wszystkich dobrych początkach, 
parafian zaskoczył nagle wielki i nieoczekiwany smutek; zacny kapłan, założyciel parafii Ks. Zygmunt 
Szydłowski, odprawiając rekolekcje w klasztorze Św. Wincentego w Latrobe, Pa., pływając w jeziorze, 
dostał ataku sercowego i utonął... Polacy nasi odczuli boleśnie śmierć swego proboszcza. Miejsce 
Ks. Szydłowskiego objął Ks. Herdegen O. S. B., który rozpoczął prace nad budową nowego kościoła. 
Po dwóch latach mozolnej pracy, stanął Polski Kościół pod wezwaniem WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 
Poświęcił go solennie arcyopat Przew. Aurelius Stehle, O. S. B., w dniu 29-ym czerwca, 1924 roku.
 Od roku 1922 do 1937 proboszczowali następujący ojcowie Benedyktyni: Ks. Z. Szydłowski, Ks. 
J. Herdegen, Ks. A. Postel, Ks. B. Balko, Ks. T. Suda. Ostatni ojcowie nie władali językiem polskim, 
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a nasi Polacy coraz bardziej odczuwali brak i potrzebę języka polskiego, gdyż nie mieli możności 
słuchać kazań i Słowa Bożego w języku ojczystym, a i młodzież podrastająca nie mogła śpiewać pieśni 
polskich, jakże więc miała zachować swoją mowę ojczystą? Udali się więc parafianie do Najprzew-
ielebniejszego Księdza Biskupa z prośbą o Księdza Polskiego. Po długich naradach i prośbach ludzi, 
oraz dzięki wstawiennictwu Duchowieństwa Polskiego, Najprzew. Ks. Biskup Hugh C. Boyle przychylił 
się do próśb i błagań ludu polskiego i wyznaczył na proboszcza Wiel. Ks. A. Krajewskiego. Przybył 
on na nowe stanowisko wkrótce po powodzi, a obowiązki swe spełniał przez siedem miesięcy. Po 
krótkim tym czasie został przeniesiony na inne stanowisko, kiedy Najprzew. Ks. Biskup wyznaczył 
proboszczem tutejszej parafii Wiel. Ks. E. P. Sierockiego. Ks. E. Sierocki przybył do E. Vandergrift, 
Pa. dnia 29-go września, 1937 roku, do dziś dnia spełniając tu obowiązki kapłańskie. Polacy złączeni 
solidarnie, zachęcali się do ofiarności i pracy, dla chwały Bożej i dla wspólnego dobra. Przezwy-
ciężyli oni wszelkie trudności i nie zubożeli. Obecnie, widząc owoc ich pracy i poświęcenia, czują 
się szczęśliwi, bo posiadają własną parafię polską. Cieszą się ci, którzy żyją, a ci z pośród założycieli, 
którzy zasnęli już w Panu, spoglądają z radością z nieba na dzieło, które za życia stworzyli, a za które 
otrzymali nagrodę w niebie. Cieszą się, że ich dzieci i wnuki prowadzą nadal parafię w ich duchu, w 
wierze i obyczajach; bo zostawili im piękny przykład i zachętę. Żyjący parafianie są dumni ze swych 
poprzedników, widząc Błogosławieństwo Boże dla siebie i swego potomstwa.
 Wiel. Ks. Proboszcz E. Sierocki zaś, nie szczędząc ni czasu ni sił, widząc jak bardzo potrzebną 
była plebania, zakupił takową w roku 1938. Nie koniec na tem był. Duszpasterz nasz przewidział, 
jak bardzo kościołek potrzebuje odnowienia, postanowił więc zebrać fundusz na ten cel i upiększyć 
i odnowić tę Świątynię Bożą. W tym roku jubileuszowym zakupiono nowe statuy, zakupiono orga-
ny za $4,200.00, nowe klęczniki gumowe za $775.00, witraże za $5,158.00, odnowiono kościół na 
wewnątrz i dodano wiele innych ulepszeń. Sprowadził też Ks. Proboszcz E. Sierocki i Wielebne Siostry 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu, aby uczyły dzieci religii, mowy polskiej, oraz innych przedmiotów. 
Do tej szkółki sobotniej uczęszcza siedemdziesiąt siedem dzieci.
Od pierwszego stycznia 1922 roku do listopada 1946 roku, było w parafii 602 chrztów, pobłogosław-
iono 196 małżeństw, 413 osób przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania, pochowano 173 osób.
Majątek parafii t. j. kościół i plebania, wynosi około $54,000.00. Parafia jest bez długu i posiada 
fundusz rezerwowy.
Żywa wiara i duch narodowy, były pobudką do założenia parafii Wszystkich Świętych i budowy 
kościoła. Wiara żywa i miłość ojczystych zwyczajów, rozbudowały parafię na przyszłość. — Potrzeba 
było dwadzieścia pięć (25) lat, aby ją rozbudować na zewnątrz, aby zorganizować wewnątrz różne 
bractwa i stowarzyszenia.
Przy parafii znajdują się następujące Towarzystwa Kościelne:
1. Tow. Najsłodszego Imienia Jezus.
2. Tow. Matek Różańcowych.
3. Dziewice Marii.
4. Dzieci Marii.
5. Kółko Dobroczynne Pań.
6. Chór Parafialny, Św. Cecylii, Osób Starszych i Młodzieży.
7. Tow. Ministrantów.
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Organizacje narodowe i świeckie:
1. Gmina 124 Związku Narodowego Polskiego.
2. Grupa 791 Związku Narodowego Polskiego.
3. Grupa 1493 Związku Narodowego Polskiego.
4. Grupa Żeńska 1868 Zw. Nar. Polskiego.
5. Klub Polski.
6. Tow. Św. Michała Archanioła Nr. 1039 Z. P. R. K.
7. Gniazdo 339 Związku Sokołów Polskich w Ameryce.
8. Korporacja Polska.
9. Liga Katolicka.
10. Westmoreland County Welfare Association.
 Obowiązki członków Komitetu Parafialnego przy parafii spełniali: od roku 1922 do 1927, Paweł 
Wichrowski, Antoni Dzięgelewski, Józef Krulikowski, Edward Stańczak, Józef Kuligowski. Od roku 
1927 do roku 1930: Ferdynand Skwirut, A. Dzięgelewski, Stanisław Nawrocki, Bolesław Rzewnicki, 
Mieczysław Kucewicz, Józef Szatański. Od roku 1930 do roku 1933: Paweł Wichrowski, Stanisław 
Wielkopolan, Czesław Strzelec, Jan Kołodziejski, Józef Opoczyński, Damazy Fronckiewicz, Stanisław 
Muraszewski. Od roku 1933 do roku 1936: Józef Opoczyński, A. Krulikowski, Stanisław Muraszewski, 
Jakób Żabiński, J. Kołodziejski, St. Derewicz, F. Skwirut, Jan Mazurek, Aleksander Perzanowski, Józef 
Szydłowski. Od roku 1938 do 1941 : Tadeusz Cieślak, Damazy Fronckiewicz, Bolesław Rzewnicki, 
Michał Sałata, Władysław Serwiński, Jakób żabiński, Tadeusz Załeński, Henryk Zdanowski. Od roku 
1941 do 1946: Franciszek Bujny, Tadeusz Cieślak, Bolesław Drużbacki, Adam Kaszubski, Tadeusz 
Machnowski, Bolesław Rzewnicki, Władysław Serwiński, Andrzej Skwirut.
 W siłach zbrojnych służyło z parafii 168 chłopców 160, dziewcząt. 8. Na polu bitwy zginęło 6 
chłopców: Bracia Albert i Bronisław Franczyk, Aleksander Bujny, S. Jaszczak, Hieronim Szałański i F. 
Witczak.
 Cześć i uznanie należy się wszystkim dobrym parafianom, wszystkim organizacjom, którym dobro 
i rozwój parafii leży na sercu.
 Jubileusz nasz jest radością całej parafii. Oczywiste Błogosławieństwo Boże przez 25 lat, kładzie 
na nas tym większy obowiązek wdzięczności i dziękczynienia.
 "Stała się radość wielka w Narodzie, w pieśniach i wyznaniach, chwalili Pana, który uczynił wielkie 
rzeczy."


