
Parafia św. Wawrzyńca w Grand Rapids, WI

(założona w r. 1904)

 W Grand Rapids, nad rzeką Wisconsin, w r. 1890 było około 15 rodzin 
polskich. W r. 1899 ks. J. J. Miller z Junction, Wis., odwiedził parę razy Po-
laków tutejszych, którzy też w r. 1900 zakupili 8 lot (53x132 stóp) i poczynili 
pierwsze kroki około inkorporacji nowej parafii, którą oddano pod opiekę św. 
Wawrzyńca, dlatego, że pierwszą ofiarę największą złożył Wawrzyniec Klepien. 
Opiekowali się młodą parafią ks. J. Gara z Junction, ks. St. Elbert z Plover, a 
od r. 1903 ks. J. Korczyk z (110 mil odległego) Pine Greek. Dnia 28 maja 1903 
na posiedzeniu w budynku straży pożarnej uchwalono budować kościół i 
szkołę pod jednym dachem. 3 lipca 1903 wydano kontrakt na $11,700.00; 
13 września ks. Van Roosmalen poświęcił kamień węgielny; 12 marca 1904 
ks. Korczyk odprawił w nowym kościele pierwsze nabożeństwo. Budynek jest 
dwupiętrowy, z czerwonej cegły z pięknymi ozdobami kamiennymi, 90x50 stóp, 
zaopatrzony wodociągami, oświetleniem, kotłami do parowego ogrzewania. 
Na 1. piętrze 3 klasy i 3 pokoje dla sióstr; drugie służy za kościół. Parafia liczy 
130 rodzin czyli 626 dusz. Siostry Franciszkanki uczą 114 dzieci.
 Ks. J. M. Korczyk, urodzony 10 kwietnia 1873 w Jawiszowicach w Galicji, stu-
diował w Wadowicach i Krakowie, a od r. 1893 filozofię w Detroit i teologię w St. 
Francis, Wis. Wyświęcony r. 1897, objął rozdwojoną parafię w Poznaniu, Wis., gdzie 
odnowił kościół, wieżę przystawił i plebanię postawił; stąd dojeżdżał do Weyerhae-
user, gdzie inkorporowano parafię i kościół postawiono, do Strickland i do Thorp. 
W r. 1899 pracował w Phillips, Wis., gdzie postawił kościół a skąd zarządzał misjami 
w Prentice, Kannan, Tony, Apolonia, i znowu Weyerhaeuser i Strickland. Spłacił 
dług w Prentice, inkorporował parafię w Tony i w Kannan, gdzie rozpoczął budowę 
kościoła. Zapoczątkował i inkorporował parafię w Superior, Wis. Od 7 listopada 
1901 pracował w Pine Greek aż do 9 czerwca 1904, kiedy przesiedlił się do Grand 
Rapids. Czynny to i energiczny kapłan.
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