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  Historia parafii św. Michała.
	 	 Dedication	St.	Michael's	Church	1944,	Muskegon,	MI,	p.	24-33.
  CAP	at	Orchard	Lake.
 

	 Pięć	lat	temu	miasto	Muskegon	obchodziło	stuletnią	rocznicę	swego	założenia	i	istnienia.	Początki	
osiedli	cywilizacji	w	tych	stronach	sięgają	roku	1837	w	lokalu	dzisiejszej	dzielnicy	Port	Sherman.	Leży	
ona,	jak	wiadomo,	na	kresach	zachodnich	naszego	miasta	i	dosięga	jeziora	Muskegon	i	Michigan	
ogniwem	kanału	łącznego.

	 Krótko	po	r.	1837	na	północnej	stronie	jeziora	Muskegon	wzrosła	kolonia	pod	nazwą	Bay	Mills,	
gdzie	według	opowiadań	znajdowały	się	pierwsze	osiedla	Polaków	w	okolicy	Muskegon.	Trudno	
ustalić	datę	przybycia	tych	pierwszych	osadników,	lecz	jedna	rzecz	zdaje	się	być	pewną,	a	mianowi-
cie,	że	nie	było	żadnej	łączności	pomiędzy	tą	osadą,	w	której	znajdowali	się	pierwsi	Polacy,	a	osadą	
późniejszą.,	ulokowaną	na	najodleglejszej	północno-wschodniej	granicy	miasta	przy	rzece	Muskegon,	
gdzie	wpływa	do	jeziora	Muskegon.	Obecnie	jest	to	wschodnia	dzielnica	od	Ottawa	ulicy.

	 Co	do	tych	pierwszych	osadników,	usługi	kościelne	i	religijne	mieli	bardzo	rzadko,	bo	tam	wt-
edy	była	tylko	mała	misyjka,	przy	obecnych	ulicach	Thompson	i	Cherry.	Do	tego	małego	kościółka	
dojeżdżali	misjonarze	francuscy	 i	odprawiali	nabożeństwa	przeważnie	dla	Francuzów,	dlatego	że	
ich	było	najwięcej.	Bez	wątpliwości	okolica	ta	należała	wtenczas	do	diecezji	Detroit	jeszcze	przed	
rozdziałem	i	ustaleniem	naszej	diecezji	Grand	Rapids,	więc	nie	ma	żadnych	intabulacji	lub	rekordów	
ani	zapisów,	z	których	byśmy	mogli	ustalić	początkowe	daty.

	 Późniejsi	osadnicy,	znani	nam	jako	założyciele	i	organizatorzy	parafii	Św.	Michała,	byli	cokolwiek	
szczęśliwsi,	bo	dojeżdżał	od	czasu	do	czasu	i	odwiedzał	ich	polski	kapłan.	Który	był	pierwszy	w	tej	
pracy	jest	trudno	powiedzieć,	lecz	przypuszczamy,	że	był	to	Ksiądz	Kandyd	Kozłowski,	który	już	w	
1880	był	znany	w	tej	części	stanu	Michigan.

	 Również	pracowali	w	tych	stronach	Michigan'u	księża	Szulak,	Kralczyński,	Rodowicz,	Wołowski	
i	Józef	Barzyński.

	 Z	powstaniem	diecezji	Grand	Rapids,	oddzielonej	od	Detroit,	praca	religijna	nabrała	nowego	
życia	w	tej	okolicy	i	parafie	Najświętszej	Marii	Panny	(aryjska),	Św.	Jana	Chrzciciela	(francuska)	i	Św.	
Józefa	(niemiecka)	znacznie	się	powiększyły.	Polacy,	choć	ich	było	tylko	kilka	rodzin,	byli	rozdziele-
ni	między	parafią	aryjską	i	niemiecką.	Sprawę	założenia	czysto-polskiej	parafii	popierał	Wiel.	Ks.	
Prałat	Skory,	naonczas	proboszcz	parafii	Św.	Wojciecha	w	Grand	Rapids.	i	gotów	był	przedstawić	
ją	Biskupowi	Richterowi.	Niektórzy	jednak	z	tych	starych	osadników	polskich	nie	dali	się	oderwać	
od	parafii	niemieckiej	i	do	dziś	dnia	straceni	są	dla	sprawy	polskości.	Z	opowiadań	dawnej	historii	
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parafii	niemieckiej	dowiadujemy	się,	że	współzałożycielami	tam	byli	między	innymi	i	Polacy.

	 W	początkowych	dniach	założenia	parafii	Św.	Michała,	celem	ścisłego	zjednoczenia	Polaków	
podzielonych	między	parafią	aryjską	i	niemiecką,	pierwsze	nabożeństwa	odprawił	Wiel.	Ks.	Franciszek	
Piaskowski	w	suterenie	kościoła	francuskiego.	Była	to	idea	bardzo	zbożna	w	swych	skutkach.	Ksiądz	
Piaskowski	bowiem	odwiedzał	nie	tylko	znanych	już	Polaków	w	Muskegon,	ale	wyszukiwał	nowych	
przybyszów	na	Hajcu	i	w	dzielnicy	Lakeside,	i	gdziekolwiek	dało	się	słyszeć	o	Polakach.	Krótka	była	
praca	Ks.	Piaskowskiego	w	Muskegon,	ale	bardzo	owocna.	Gdy	Biskup	Richter	wyznaczył	Wiel.	Księdza	
Andrzeja	Narlocha	na	stałego	proboszcza	pomimo	że	z	samego	początku	tenże	tu	nie	zamieszkał,	
to	pierwsze	początki	już	były	ułożone	i	zabrano	się	wnet	do	zakupna	gruntu	na	kościół.	Było	to	w	
roku	1909.	Kamień	węgielny	budynku	szkolnego.,	który	zarazem	miał	służyć	tymczasowo	na	kościół,	
wykazuje	datę	r.	1911.	Choć	te	początki	nie	były	bardzo	pochlebne	i	obcy	się	z	nich	wyśmiewali,	
dzięki	pierwszemu	Proboszczowi	założono	placówkę	stałą	dla	parafii	i	Polonii	w	ogóle.

	 Aby	dodać	jeszcze	kilka	słów	o	mieście	Muskegon	i	o	pierwszych	osad¬nikach,	warto	wspomnieć,	
że	głównym	przemysłem	były	tartaki,	które	otaczały	prawie	wszystkie	brzegi	jeziora	Muskegon.	W	
całej	okolicy	ścinano	olbrzymie	lasy	i	wodą	pędzono	drzewo	do	tartaków,	gdzie	je	rżnięto	na	belki,	
deski	i	gątle.	Pociągami	i	okrętami	odwożono	je	do	wielkich	miast.	Pionierzy	nasi	więc	zatrudniali	
się	pracą	w	lasach	i	w	tartakach.	Z	szybkim	wycięciem	lasów,	tartaki	jak	również	miasto	Muskegon	
znacznie	podupadło.	Dzięki	atoli	ofiarności	 i	poświęceniu	się	bogaczy	 i	milionerów	tych	czasów,	
wielkimi	 funduszami	 starano	się	przyciągnąć	do	Muskegon	 inne	 rzemiosła	 i	 fabryki.	Rezultatem	
tego	było	ulokowanie	w	Muskegon	kilku	wielkich	fabryk,	między	którymi	wspominamy:	Brunswick	
Balke	Collender	Co.,	Central	Paper	Co.,	Racine	Boat	Works.,	Chase-Hackley	Piano	Co.,	Continental	
Motor	Corp.	Później	postawiono	stalownię	i	kilka	fabryk	żelaza:	Campbell	Wyant	&	Cannon,	West	
Michigan	Steel	Foundry	i	Lakey	Foundry	and	Machine	Company.

Z	szybkim	wzrostem	miasta	pojawiły	się	także	i	meblownie,	rolesownia,	fabryki	sprzętów	ofisowych,	
maszyn,	drutów,	wszelkich	aparatów	automobilowych	i	browarnia.	W	międzyczasie	koleje	i	okręty	
zaznały	wielkiego	rozrostu	i	powiększenia,	skutkiem	czego	mamy	obecnie	nowe	i	wspaniałe	przystanie	
kolej	i	i	okrętów.	Także	wielkim	czynnikiem	ekonomicznym	był	i	do	dziś	dnia	jest	przemysł	naftowy.

	 Jak	szalonym	pędem	rozwinęło	się	miasto	(dziś	znane	z	okolicą	jako	"Greater	Muskegon"	a	obe-
jmujące	Muskegon,	Muskegon	Hts,	North	Muskegon	i	niedawno	przyłączone	do	miasta	graniczne	
osiedla	powiatowe	i	wioskowe),	tak	też	i	parafia	Św.	Michała	niemało	pod	kontrolą	umiejętnej	 i	
biegłej	gospodarki	Wiel.	Ks.	Proboszcza	się	rozwinęła.

	 Nie	tylko	z	sąsiednich	miast	michigańskich,	ale	z	osad	polskich	z	Wisconsin,	Illinois,	Ohio,	Penn-
sylvania,	Missouri	i	Nowego	Yorku	masowo	przybywali	ludzie	do	Muskegon.	Jednak	nawet	licznie-
jszymi	przybyszami	do	Muskegon	byli	imigranci.	Były	między	nimi	rodziny,	jak	też	samotni,	starzy	
jako	i	młodzi.	Z	wybuchem	wojny	światowej	w	roku	1914	imigracja	ustała,	lecz	po	wojnie	znów	się	
zwiększyła.	Dopiero	po	surowej	zmianie	praw	imigracyjnych,	tak	że	stanowiły	większe	trudności	
Polakom	do	przybycia	do	Ameryki,	imigracja	całkiem	ustała.

	 Na	razie	warto	choć	parę	słów	podać	o	ludziach	w	Muskegon,	zwłaszcza	o	Polonii	i	Parafii	naszej.	
Rozbiór	Polski	i	uciemiężenie	naszych	praojców	pod	zaborem	rosyjskim,	austriackim	i	niemieckim,	
skrępowało	ponad	normalne	wyobrażenie	ewentualną	jedność	i	zjednoczenie	przyszłych	pokoleń.		
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Tak	też	z	Polonią	muskegońską.	Niema	zaboru,	z	pod	którego	nie	byłoby	w	Muskegon	Polaków.	Nie	
ma	powiatu	w	odrodzonej	Polsce,	z	którego	nie	byłoby	u	nas	Polaków.	Sięgamy	nawet	dalej	niż	to,	
bo	wśród	nas	i	wraz	z	nami	współpracują	w	niemałej	mierze	Słowacy,	Litwini,	Czesi,	Rusini,	Ukraińcy	i	
inni	zacni	i	szlachetni	potomkowie	słynnego	naszego	rodu	słowiańskiego.	Przy	parafii	więc	doznajemy	
tego	zjednoczenia	i	tej	jedności	i	równości,	bez	której	choć	z	największym	rozrostem	i	dobrobytem	
nie	potrafilibyśmy	dopiąć	celu.

	 Wraz	z	pierwszymi	osadnikami	trudniącymi	się	pracą	w	lasach	i	tartakach,	spotykamy	się	dzisiaj	
z	rodakami	naszymi	po	biurach,	urzędach,	fabrykach	itp.	i	zaliczamy	naszych	wychowanków	do	sfer	
profesjonalistów,	mechaników,	fachowców,	muzyków,	Czcigodnych	Sióstr	i	Wielebnych	Księży.	Znaczna	
liczba	naszych	Polaków	trudni	się	rolnictwem	i	w	niemałej	mierze	przyczyniła	się	do	powiększenia	
szeregów	Parafii	i	Polonii	naszej.

	 Piszącego	historię	naszych	przodków	zaskoczyło	pytanie:	"Jak	to	bez	własnego	kościoła	i	polskiego	
księdza	potrafili	ci	pionierzy	utrzymać	wiarę	św.	przez	te	długie	lata	oczekiwania,	organizowania,	i	
założenia	swej	własnej	parafii	?"	Otóż	odpowiedź:	Przez	różaniec	św.,	który	gromadnie	odmawiały	
wszystkie	rodziny,	przez	kantyczki	i	kolędy,	przez	czytanie	Żywotów	Świętych	Pańskich,	przez	pry-
watne	śpiewanie	Godzinek.	Tak,	nawet	w	dyngusach	i	innych	starodawnych	obyczajach	praojców	
naszych	krzepili	się	na	duchu,	w	religii	i	wierze	świętej.

	 Z	życia	naszych	przodków	zauważono	także,	że	rychłe	lata	były	dla	nich	trudne,	bo	zarobki	były	małe	
a	rodziny	liczne.	Jednakowoż	pierwszym	sprzętem	ubogiego	i	szarego	ich	schroniska	był	wizerunek	
Ukrzyżowanego.	Z	dorobkiem	postarali	się	o	obraz	Matki	Najświętszej,	Pana	Jezusa	i	Świętego	Józe-
fa.	U	niektórych	znajdował	się	też	obraz	Ojca	św.	Leona	XIII,	ówczesnego	Papieża.	Nie	dziwimy	się	
zahartowanej	wierze	tych	niezłomnych	wiarusów.	A	jakże	inaczej	jest	u	nas	obecnie!	Obraz	święty	to	
gdzieś	w	ubocznej	stancji,	gdzie	go	obcy	nie	będą	widzieli,	a	pierwsze	miejsca	zabierają	podobizny	
jakiejś	przyrody,	zwierzęcia,	patriotów	nieuczciwych	lub	aktorów	i	rzekomych	szampionów.

	 Z	zakupem	gruntu	i	budową	szkoły	z	kościołem	kombinacyjnym	między	rokiem	1909	i	1911,	
pozostał	problem	wielki	na	przyszłość.	Nie	było	miejsca	dla	księdza.	Musiał	po	prywatnych	domach	
zamieszkiwać	 i	 to	często	w	odległości	od	kościoła.	Z	 rozpoczęciem	szkoły	o	czterech	klasach	na	
pierwszym	piętrze	nowego	budynku,	umieszczono	Siostry	nauczycielki	w	stancji	obecnie	służącej	
za	kuchnię	przy	sali	szkolnej.	Trudne	to	lata	dla	księdza	i	pierwszych	nauczycielek.	Po	5-ciu	latach,	
bo	około	1916	r.,	parafianie	zdobyli	się	na	budowę	własnej	plebanii,	zaś	w	następnych	5-ciu	latach	
około	1921	r.	wybudowano	obecny	dom	dla	Sióstr.	W	międzyczasie	nie	było	dosyć	miejsca	dla	dzieci	
szkolnych,	więc	nie	tylko	podwojono	klasy	w	samej	szkole,	ale	urządzono	klasy	w	sali	parafialnej.	A	
gdy	jeszcze	zabrakło	miejsca,	to	z	ofiarności	Tow.	Św.	Michała	urządzono	klasy	w	sali	Kościuszko,	o	
parę	bloków	odległej	od	szkoły	parafialnej.

	 Aby	 załatwić	 sprawę	 szkoły	 i	 umieszczenia	 klas	wygodniej,	 już	w	 roku	 1921	wniesione	 były	
propozycje	budowy	nowego	kościoła	i	obrócenia	miejsca	na	drugim	piętrze	na	dodatkowe	klasy	
szkolne.	 Położenie	parafii	 było	 trudne,	 bo	 każdy	wydatek	powiększał	 jej	 znaczne	długi,	 a	 każda	
budowa	do	obecnego	czasu	musiała	na	gwałt	być	wykonaną,	jako	nie	cierpiącą	zwłoki.	Po	długim	i	
daleko	sięgającym	planowaniu	nareszcie	w	r.	1925	pobudowano	tymczasową	szkołę	o	sześć	klasach.	
Służy	do	obecnego	czasu	i	wystarczy	dopóki	klasy	wyższej	szkoły	nie	będą	zaprowadzone	w	naszej	
parafii,	czego	cierpliwie	oczekujemy.
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	 W	następnych	kilku	latach	dług	parafialny	był	znacznie	zmniejszony	i	widoki	budowy	nowego	
kościoła	o	tyle	jaśniejsze,	o	ile	dęby	na	gruntach	nowego	kościoła	zaczynały	się	zwalać	jeden	po	
drugim.	Niestety	nastała	depresja.	Dzięki	jednak	umiejętnej	gospodarce	zacnego	Księdza	Proboszcza	
Narloch'a,	parafia	szczęśliwie	ten	kryzys	przetrwała.	Z	polepszeniem	czasów	zorganizowano	liczne	
kółka	i	kluby	w	różnych	dzielnicach	parafii	celem	zbierania	funduszów	na	nowy	kościół,	i	dzięki	ofiar- 
ności	przewodników	tych	zrzeszeń	i	życzliwych	parafian	i	przyjaciół	parafii,	w	kilku	latach	spłacono	
ostatnie	długi.	Praca	nad	zbieraniem	nowych	funduszów	szła	szalonym	pędem	do	tego	stopnia,	
że	już	w	1940	i	1941	oczekiwano	lada	dzień	pozwolenia	Ks.	Biskupa	na	budowę	świątyni	Pańskiej.

	 Jak	po	innych	miastach,	tak	też	i	w	Muskegon,	parafia	od	samego	początku	istnienia	stała	się	
centrum	wszystkich	czynności	Polonii,	tak	religijnych	jako	też	narodowych.	Powodem	tego	były	i	do	
dziś	dnia	są	organizacje	i	towarzystwa,	członkostwo	których	składa	się	prawie	całkowicie	z	parafian	
naszych.

	 Skreślimy	choć	parę	słów	o	tych	organizacjach,	a	najpierw	parafialnych.	Warto	nadmienić,	że	blisko	
ćwierć	wieku	przed	założeniem	parafii	zgodnie	z	agitacją	organizacyjną	między	Polonią	na	obczyźnie	
sformowało	się	stowarzyszenie	wśród	muskegońskiego	osiedla	Polaków	i	przyłączyło	się	do	Zjed-
noczenia	Polsko-Rzymsko-Katolickiego	w	Ameryce,	skąd	otrzymało	dyplom	z	nadanym	numerem	To	
w.	Nr.	78	Św.	Franciszka	a	Paulo.	Trzymali	się	nasi	przodkowie	w	danym	towarzystwie	bez	znacznego	
przyrostu	aż	miasto	i	Polonia	zaczęły	rość.	Z	założeniem	Parafii	towarzystwo	zreorganizowało	się	
pod	nazwą	Św.	Michała	Archanioła.	Pierwszy	dyplom	był	nadany	w	roku	1891.	Z	rozwinięciem	się	
tego	towarzystwa	i	poparciem	pracy	Zjednoczenia,	towarzystwo	skutecznie	założyło	nową	grupę,	
mianowicie	Towarzystwo	Nr.	1283	Św.	Marii	Magdaleny	wyłącznie	dla	niewiast.	Pierwsza	grupa	
była	towarzystwem	mieszanym.	W	ostatnich	kilku	latach	towarzystwo	zdołało	przenieść	Osadę	do	
Muskegon	z	jej	długoletniej	siedziby	w	Grand	Rapids.

	 Pierwszym	towarzystwem	w	parafii	i	dotychczas	znacznie	się	rozwijającym	było	Bractwo	Niewi-
ast	Różańcowych.	Mając	na	celu	sprawę	tylko	kościelną,	bractwo	to	było	bardzo	ofiarne	na	rzeczy	
potrzebne	w	parafii,	zakupując	bieliznę,	szaty	i	sprzęty	kościelne.

	 Od	 samego	 założenia	 parafii	 istnieje	 Chór	 Parafialny.	 Rozwinął	 się	 stopniowo	 z	 dorastającą	
młodzieżą	i	przez	najdłuższy	czas	był	kierowany	przez	śp.	Annę	Narloch,	która	zajmowała	się	także	i	
chórem	dzieci	szkolnych	dopóki	nie	wyznaczono	jednę	z	Sióstr	nauczycielek	do	muzyki.	Gdy	sprawa	
nowego	kościoła	stawała	się	bardziej	naglącą,	Chór	zreorganizował	się	ze	stałym	zarządem,	ażeby	
łatwiej	zbierać	fundusze	na	nowe	organy	do	nowego	kościoła.	Było	to	w	roku	1928	i	w	kilku	latach	
zebrano	tysiąc	dolarów,	na	czym	praca	ustała.	Z	jakiej	przyczyny	przez	ostatnie	10	lat	praca	ta	ustała,	
nie	wiadomo,	ale	jest	nadzieja,	że	na	następną	uroczystość	parafii,	na	Złoty	Jubileusz,	będzie	do	
lepszego	skutku	doprowadzoną.

	 Bractwa	Dzieci	Szkolnych,	mianowicie:	Tow.	Św.	Stanisława	dla	chłopców	i	Dzieci	Marii	dla	dz-
iewcząt,	istnieją	od	zapoczątkowania	klas	szkolnych	przy	parafii.	Założone	były	i	są	kierowane	przez	
Czcigodne	Siostry	Nauczycielki.

	 Również	w	rychłych	latach	istnienia	parafii	Siostry	założyły	i	kierowały	Towarzystwem	Dziewic	
Niepokalanego	Poczęcia.	Kilka	 lat	temu	przyłączyło	się	to	towarzystwo	z	Księdzem	Proboszczem	
na	czele	do	Narodowej	Organizacji	Sodalistek	mającą	centrale	we	wszystkich	diecezjach,	gdzie	są	
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organizacje	Sodalistek	prowadzone.

	 Kilkanaście	lat	temu,	przy	okazji	Misji	nadawanej	przez	Wiel.	Ojców	Franciszkanów,	z	Pułaski,	
Wis.	założono	Grupę	Trzeciego	Zakonu	Świętego	Franciszka.	Choć	składa	się	przeważnie	ze	starszych	
osób,	grupa	corocznie	się	powiększa.

	 Młodzież	męska	w	parafii	organizowała	się	od	czasu	do	czasu,	lecz	bez	skutku,	aż	w	roku	1925	
Wiel.	Ks.	Józef	Malinowski,	nasz	pierwszy	Wikary,	wziął	się	do	dzieła.	Wkrótce	zdobył	czempionat	
atletyczny	dla	nowo	związanej	młodzieży	parafialnej.	Od	czasu	do	czasu	klub	żywiej	pracuje	na	
tle	sezonów	atletycznych,	i	obecnie	bierze	udział	w	działalnościach	diecezjalnego	stowarzyszenia	
zwanego	C.	Y.	O.

	 Klub	Matek	również	od	długich	lat	istnieje	w	parafii.	Ma	na	celu	prace	dobroczynne	i	zapo-
mogowe.	Corocznie	udziela	pomocy	klasom	pierwszej	Komunii	Św.,	i	w	ogóle	dzieciom	szkolnym	i	
rodzinom	potrzebującym	pomocy.	Obecnie	przyłączone	jest	do	miejskiej	organizacji	klubów	matek	
p.t.	Parent-Teacher	Association.

	 Co	do	narodowych	organizacji,	to	już	w	roku	1910	sformowano	grupę,	której	celem	było	uoby-
watelnienie	i	samokształcenie	w	języku	angielskim	nowoprzybyłych	do	Ameryki.	Z	czasem	dodano	
cel	ćwiczeń	atletycznych,	a	ostatnio	asekurację.	Z	tych	drobnych	początków	więc	zapoczątkował	
się	Związek	Narodowy	Polski	w	Muskegon,	wtenczas	połączony	ze	Sokolstwem.	Związek	nadał	
lokalnej	grupie	numer	1371	ZNP;	a	Sokolstwo,	Gniazdo	276.	Pierwsza	Sokolnia	wraz	ze	Związkiem	
miała	salę	na	rogu	8mej	i	Clay	Avenue.	Z	rozrostem	miasta	organizacje	te	znacznie	się	powiększyły.	
Związek	mając	obecnie	grupę	Nr.	2809	na	Hajcu,	zarazem	skutecznie	zdobył	nową	Gminę	Nr.	175	
z	siedzibą	w	Muskegon.	Sokolstwo	również	się	powiększyło	z	założeniem	drugiego	gniazda	Nr.	883	
dla	oddziału	żeńskiego.	Dalej,	Sokolstwo	skutecznie	zdobyło	dla	Muskegon	miano	Okręgu,	który	
dotąd	miał	swoją	siedzibę	w	South	Bend,	Indiana.

	 Sprawy	obywatelskie	 i	polityczne	w	międzyczasie	 leżały	na	barkach	Klubu	Obywatelskiego,	
który	przez	lata	odbywał	zebrania	w	sali	szkolnej.	Klub	potrafił	zrobić	dużo	dobrego,	a	najbardziej	
w	 latach	 od	 1925	do	 1936.	Ostatnie	 lata	 bezczynności	 tłumaczyć	 należy	 zajęciem	 się	 danymi	
sprawami	przez	inne	już	wspomniane	towarzystwa	i	organizacje.

	 Najnowszą	organizacją,	a	zarazem	najgodniejszą	patriotycznego	poparcia,	to	Placówka	Nr.	146	
Stowarzyszenia	Weteranów	Armii	Polskiej	w	Ameryce.	Złożona	z	małej	liczby	ośmiu	kolegów,	nie	
rokowała	większych	nadziei.	Zdawało	się,	że	istnienie	placówki	będzie	krótkotrwałe.	Jednakowoż	
wybuch	nowej	wojny	światowej	zapewne	powiększy	ich	szeregi	w	następnych	latach.	Kolegom	
cześć!

	 Pierwsza	wojna	światowa	była	powodem	wielkiego	ruchu	w	parafii	i	Polonii	w	ogóle.	Z		księdzem	
proboszczem	na	czele	Komitet	Werbunkowy	położył	dużo	starań	dla	Odrodzonej	Polski,	i	zbierał	
na	różne	cele	amerykańskie,	mianowicie:	na	Czerwony	Krzyż,	na	Bondy,	na	Skarb	Wojenny	itp.	
Pierwsi	ochotnicy	z	Muskegon	byli	zapisani	z	polskiej	młodzieży	i	do	dziś	dnia	znajdują	się	polskie	
nazwiska	na	brązowej	tablicy	w	Causeway	Park	przy	wjeździe	do	Muskegon	z	północy.

	 Ten	sam	duch	panuje	i	dzisiaj,	bo	już	wielka	liczba	naszej	młodzieży	jest	w	służbie	i	w	szeregach	
obronnych.	Gwiaździsty	sztandar	umieszczony	w	kościele	jest	tego	wymownym	dowodem.	Staro	
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polskim	hasłem:	"Bóg	i	Ojczyzna"	młodzieży	naszej	bohaterskiej	życzymy:	"Szczęść	Wam,	Boże!"

	 W	miarę	powiększenia	się	szeregów	naszej	parafii	od	samego	założenia	poprzez	trudne	czasy	
organizacyjne,	budownicze",	wojenne	i	depresyjne,	pole	pracy	parafialnej	na	większą	chwałę	Bożą	i	
ratowanie	naszych	rodaków	dla	Boga	rozległo	swe	granice	w	dalekie	strony.	Nie	tylko	w	Muskegon	
na	Hajcu	i	w	Lakeside,	ale	po	sąsiednich	wioskach	i	osiedlach	pomocy	naszej	wyglądali.	Dziś	minęły	
te	czasy,	bo	okolice	te	są	obecnie	lepiej	opatrzone,	ale	księża	nasi	przez	lata	udawali	się	do	Updyke,	
Sullivan,	Ravenna,	Coopersville,	Dennison,	Moorland,	Holton,	 Fremont,	Brunswick,	Montague,	
Whitehall,	West	Olive,	Twin	Lakes,	Laketon	i	Fruitland.	Regularne	misje	prowadzili	przez	lata	w	
Elbridge	i	Rothbury.	W	ostatnich	kilku	latach	zwolnieni	byli	od	misji	w	Elbridge,	a	w	Rothbury	teraz	
w	każdą	niedzielę	odprawia	się	nabożeństwo	w	nowym	kościółku,	który	wybudowali.

	 O	ile	parafia	nasza	pozostanie	parafią	polską,	to	zostanie	bez	granic,	z	czego	będziemy	dumni.	
Rodacy	nasi	po	wioskach,	choć	nie	mają	swych	własnych	polskich	parafii,	cieszyć	się	mogą	i	dzię-
kować	Bogu	po	wszystkie	dni,	że	mają	Księży	polskiego	pochodzenia.	Dzięki	naszym	zacnym	rodz-
inom	polskim,	które	dobrym	przykładem	i	wielkim	poświęceniem	zachęcają	do	powołań	służby	w	
Winnicy	Pańskiej.	Daj	Boże,	by	Pamiętnik	nadchodzącego	Złotego	Jubileuszu	naszej	parafii	zawierał	
notatki	prymicyj	nie	jednego	ale	przynajmniej	kilku	sług	Bożych.

	 Ze	znacznym	powiększeniem	pracy	przy	parafii,	Ks.	Proboszcz	zmuszony	był	szukać	pomocy	
zwłaszcza	na	nabożeństwa	niedzielne,	bo	parafian	nie	można	było	zmieścić	w	kościele	na	dwóch	
Mszach	św.	Sp.	Prałat	Skory	zwykle	wydelegował	swego	wikarego	z	pomocą,	albo	też	postarał	się	o	
księdza	z	Fakultetu	Seminarium	Św.	Józefa	w	Grand	Rapids.	Było	to	jedynie	tymczasowe	urządzenie,	
gdyż	widoczną	była	potrzeba	Wikarego	w	naszej	parafii.	Wobec	braku	Księży	naonczas,	Ks.	Biskup	
Kelly	mianował	Wiel.	Ks.	Leopolda	Opychalskiego	kapelanem	w	szpitalu	Mercy	by	mógł	zarazem	w	
niedzielę	Mszę	św.	u	nas	odprawić.	Parafianie	nie	zapomną	tego	staruszka,	który	odprawiał	Mszę	
św.	o	9-tej	dla	dzieci.	Miał	on	wielką	miłość	i	przywiązanie	do	dzieci,	a	kazania	które	głosił,	tak	
przykładnie	i	jasno	przemawiały	do	ich	serc,	że	nawet	starsi,	zachwyceni	talentem	i	szczerością	jego	
wykładów	nauk	katechizmowych,	tłumili	się	na	Msze	św.	o	dziewiątej.	Niedomagał	na	zdrowiu,	
więc	został	zwolniony	od	dawnych	obowiązków	i	po	kilku	latach	zmarł	w	Bay	City,	Mich.

	 Pierwszym	stałym	Wikarym	był	ks.	Józef	Malinowski,	który	po	kilku	latach	podupadł	na	zdrowiu	
i	musiał	wyjechać	w	ciepłe	strony.	Powrócił	do	zdrowia	i	objął	na	nowo	duszpasterstwo	w	naszej	
diecezji;	jest	obecnie	proboszczem	w	East	Jordan,	Michigan.

	 Ks.	Alojzy	Tomaszewski	następnie	objął	obowiązki	wikarego	u	nas	i	po	paru	latach	wyznaczony	
był	na	Administratorstwo	w	Spring	Lake,	później	w	Scottville	i	Rosebush,	ostatnio	w	Hart,	Mich.,	
gdzie	śmiertelnie	zachorował	i	zmarł	w	Szpitalu	Mercy	w	Muskegon.

	 Kolejno	zaś	Wikarymi	byli	Księża	Ludwik	Wodecki,	Edward	Maciejewski,	chwilowo	Józef	Ka-
miński,	Leon	Zieliński,	A.	Vlanowicz,	J.	Śruba,	H.	Kolenda,	i	obecnie	T.	Sniegowski.

	 Mówiąc	o	księżach	w	parafii,	godnym	wspomnienia	jest	współpraca	i	pomoc,	której	udzielali	
swemu	bratu	 zwłaszcza	w	czasie	 chorób,	nabożeństw	czterdziesto-godzinnych	 itp.	WW.	Księża	
Stefan	Narloch	i	Wojciech	Narloch.	Wspominamy	również	ks.	Prałata	T.	Noę,	rektora	Seminarium,	
który	nie	tylko	sam	pomagał	ale	często	wydelegował	ze	swego	fakultetu	księży	do	pomocy	przy	
naszej	parafii.


