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  "Słowo na czasie". Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu 
  założenia Parafii Najsłodszego Serca Panny Maryi 
  w Weirton, WV., p. 3-17.  CAP at Orchard Lake. 

 NA ZEGARZE czasu, wybiła doniosła chwila dla Po¬lonii Weirtońskiej. Uderzył dzwon na wieży 
kościoła, głosząc Święto Jubileuszowe, dwudziestopięciolecie istnienia Parafii Najsłodszego Serca 
Maryi.

 Lat dwadzieścia pięć, w życiu czy jednostki, czy instytucji, to lata powstania, rozwoju, decydują-
cych borykań się z trudnościami, towarzyszącymi wszelkim początkom. Po latach dwudziestupięciu, 
stajemy na chwilę, by okiem rzucić na przebytą drogę, by zaczerpnąć ducha do dalszej.

 Zbiorem przejść naszych, od zarania, do chwili obecnej, będzie ten PAMIĘTNIK JUBILEUSZOWY. 
Ofiarujemy ten PAMIĘTNIK, jako skromny dar Panu nad Panny i Niebieskiej Patronce Parafii, za tak 
czułą opiekę nad tą cząstką Owczarni Chrystusowej. Ofiarujemy ten PAMIĘTNIK tym niezmordowa-
nym pionierom, którzy nieśli w ofierze na ołtarz Pana Zastępów siły i zasoby swoje. Ofiarujemy ten 
PAMIĘTNIK tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób podpierali czynem i ofiarnością, powstające 
mury tej Twierdzy Bożej — Parafii naszej. Ofiarujemy ten PAMIĘTNIK dorastającemu pokoleniu 
naszemu, aby w nim czerpało zachęty do zbożnej pracy, której ich Ojcowie dali początek. Ofiarujemy 
ten PAMIĘTNIK całemu Wychodźstwu naszemu, jako chlubną cząstkę dorobku naszego, w przybranej 
Ojczyźnie.

 Doświadczeniem lat dwudziestu-pięciu nauczeni, po święcie tym idziemy odważnie naprzód — 
w Imię Boże — do Złotych Godów!

 O początkach Polonii weirtońskiej mamy bardzo skąpe wiadomości. Kto tu przybył pierwszy z 
Polaków, jakie życie prowadzono w początkach, o tym bardzo trudno się dowiedzieć. W księgach 
parafialnych prawie żadnej wzmianki. — Co można wiedzieć, to tylko z opowiadania dorywczego.

 W dolinie, między górami alleghenskiemi, nad brzegiem majestatycznego biegu rzeki Ohio, gdzie 
dzisiaj ciężko dyszą warsztaty kolosalnej żelaznej fabryki, a przy nich zaprzężonych w pracy przeszło 
12 tysięcy rąk, zarabiających na codzienny kawałek chleba, były niegdyś urodzajne farmy. Ten piękny 
szmat ziemi, jak i łatwy przystęp do spławnej rzeki, spodobał się reprezentanton Phillips Sheet and 
Tin Plate Co., którą to nazwę zmieniono z czasem na Weirton Steel Co., i nabyto tę ziemię na bardzo 
dobrych warunkach, pod przyszłe wielkie zabudowania fabryczne.

 W roku 1909 rozpoczęto budowę około Blachowni, jak również postawiono kilka małych domków 
dla robotników. Zapewne już Polacy wtenczas przybyli i pracowali przy zakładaniu fundamentów, 
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ale tego nie mogłem stwierdzić.

 Z opowiadania wiem, jakie straszne było ich życie w początkach. Niewygoda mieszkaniowa, 
trudno się było gdzie ruszyć, nie było dróg. — Gdzie dzisiaj Main St., były po prostu pińskie błota 
nie do przebycia. Toteż, choć zarabiali dobrze, przykrzyło się im, bo człowiek nie mógł się ruszyć z 
miejsca, jedynie pociągiem, a tu trudno było pogodzić czas pociągowy, z czasem roboty. Dopiero 
później przeprowadzono kolej elektryczną i wtenczas można się było łatwiej wydostać do sąsiedniego 
miasta Steubenville, o 5 mil drogi tramwajem, który kursował tylko co godzinę w jedną stronę.

 W roku 1910 znalazło się już kilka rodzin polskich, i to dało powód śp. Ks. Biskupowi P. J. Do-
nahue, że zamierzał posłać księdza do Weirton, W. Va. Byli tu już wówczas J. Jędruszek, J. Marek, 
W. Wudarski, J. Nikiel, W. Schodziński, A. Rogalski, St. Szpak, I. Surel, J. Juszczyk, St. Zamojski, K. 
Ziółkowski, M. Wołoszyn, St. Wołoszyn, J. Załęcki, K. Rybka, A. Czernek, St. Szczęborski, M. Kisła, W. 
Mazurowski, A. Kazecki, J. Majszak i inni. Za mało było Polaków, by założyć czysto polską parafię, za 
mało irlandczyków, by założyć czysto irlandzką. Toteż pierwsza parafia powstaje mieszana. Pierwszym 
proboszczem był X. M. Madert, a choć pochodzenia niemieckiego, władał dobrze językiem polskim. 
Bawił on rok w Krakowie, aby się nauczyć języka polskiego. Polskich księży w diecezji był wielki brak 
wtenczas. Był X. E. Musiał, obecnie biskupi konsultor, w Wheeling, a w południowej części stanu, było 
dwóch, i mieli swojej pracy pod dostatkiem; a zresztą i za daleko od miejscowości ich, do Weirton.

 W owym czasie, kompania ofiarowała trzy loty pod budowę kościoła przy Ave. A. — Jedną lotę 
odsprzedano natychmiast, by mieć fundusz na budowę kościółka, pod wezwaniem św. Piotra i 
Pawła. Był to mały, szczupły budyneczek, mógł pomieścić zaledwie kilkadziesiąt osób, ale już katolicy 
mieli się gdzie schodzić na wspólne modły do swego Pana nad Pany. Według opowiadania starszych 
osadników, było to z początkiem roku 1911.

 Ks. proboszczowi wynajęto tymczasem prywatne mieszkanie, jak można było najlepsze, w 
owym czasie. Księdza już miano, i kościółek. Ale cóż, zgody nie było. Za dużo różnych narodowości 
miano w jednej parafii, — trudno się było pogodzić; każda narodowość ciągnęła w swoją stronę. 
— Odprawiano posiedzenia parafialne po domach, na których wiele radzono, ale do skutku nigdy 
nie doprowadzono. To oddziaływało bardzo na księdza i po roku, w miejsce jego, posyła X. Biskup 
nowowyświęconego księdza St. Przybysza.

 Trzeba zaznaczyć, że dopiero od administracji tego proboszcza, zaczynają się ukazywać notatki 
krótkie, w księgach parafialnych, co do urodzin.

 Równocześnie na tych posiedzeniach zaczęto myśleć o jakimś lepszym skupieniu narodowości 
i to zastanowienie wydało skutek. Oto 5 września, 1912 r., założono pierwsze towarzystwo, jako gr. 
1504 im. K. Pułaskiego Z. N. P., — a w niespełna dwa lata, 29 marca, 1914 roku, drugie towarzystwo, 
św. Pawła, gr. 791 Z. P. R. K.

 Po krótkim bytowaniu ks. St. Przybysza w Weirton, W. Va., przybywa ks. L. Lo Monaco, pocho-
dzenia włoskiego, ale długo tu nie był. Włosi nie chodzili do kościoła, a inni go nie rozumieli.

 W r. 1914, proboszczem zostaje ks. M. Pawłowski, i to tylko dla Polonii. X. Biskup tworzy dwie 
parafię, polską i irlandzką, która obiera sobie za Patrona św. Pawła, co nie podoba się ks. proboszczo-
wi i zmienia patrona polskiej parafii ze św. Pietra i Pawła, na parafię pod wezwaniem św. Michała 
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Archanioła. Od r. 1915 rozpoczyna się dopiero ścisłość rekordów parafialnych.

 Za proboszcza tego, zaczęto myśleć o przystąpieniu do budowy nowego kościoła.  Wybrano w tym 
celu komitet budowy. Zakupiono kawał ziemi przy Ave. G, postarano się o plany. Ale z wykonaniem 
zamiarów nie szło jakoś raźno, mimo że budowa nie miała wynosić ponad 8 tys. doi.

 W tym to właśnie czasie X. Biskup zamianował nowego proboszcza, ks. A. Wilczka, Ks. A. Wil-
czek obejmuje parafię dnia 15 października, r. 1916. Równocześnie wstrzymano krzątania się około 
budowy kościoła, gdyż nie wiedziano, jaki obrót wezmą dalsze sprawy, jak to się wszystko ułoży.

 Dnia 26 listopada, 1916, założono Towarzystwo Róż. Niewiast, a 10 grudnia, 1916, Towarzystwo 
Dzieci Maryi, które to towarzystwo, dzieli się dnia 4 listopada, 1923, na Tow. Dzieci Maryi dla szkolnych 
dzieci i Tow. Dziewic Maryi dla tych, które już ukończyły naukę w szkole parafialnej. Równocześnie 
powstaje Tow. Chóru im. św. Cecylii i Kółko Amatorskie.

 Na życzenie parafian, X. Biskup oddaje parafię pod opiekę Najsłodszego Serca P. Maryi i czyni Ją 
Patronką parafii. Od czasu przybycia ks. A. Wilczka, jako proboszcza, rozpoczyna się wielki rozwój 
Polonii, bo na to złożyły się sprzyjające mu warunki.

 Najpierw, kończyła się światowa wojna. Od rodzin ze starego kraju dochodziły hiobowe wieści, 
które ostudzały gorące pragnienia powrotu do stron ojczystych. Następnie, czytano w gazetach, jak 
tam przyjmowano reemigrantów, z których wielu powróciło, jeśli mieli za co. Dalej, dzieci dorastające, 
ani nie chciały myśleć o powrocie, a jakże rodzice powrócą bez dzieci. A wszystko to przypieczętowało 
zamknięcie emigracji.

 To były powody, które zmuszały do zastanowienia się nad sobą, jak postąpić, żeby mieć, jaką taką 
przyszłość. To było powodem, że zaczęto się brać do stałej gospodarki. Kupowano, albo budowano 
sobie ładne domki, także dzisiaj 90 proc. Polaków ma swoje posiadłości. Przyjmowano obywatelst-
wo tutejszego kraju i założono Klub Obywatelski, a dzisiaj mamy także i młodszy klub obywatelski. 
Założono drugą grupę Z. N. P., No. 2090 im. H. Sienkiewicza, która po zakupnie sali od tow. muzy-
cznego im. F. Chopina, dnia 22 czerwca, 1919 r., także i nazwę swego towarzystwa zmieniła na F. 
Chopina. Także i niewiasty założyły 14 maja, 1922 r., grupę 381 Zw. Polek Najsł. Serca P. Maryi.

 Próbowano założyć Tow. Wojska Polskiego, ale się nie udało; dało to tylko podstawę do założenia 
Sokołów, z których po wojnie powstały Placówki Weteranów Armii Polskiej im. J. Hallera i Korpus 
Pomocniczy.

 Zorganizowano Tow. Muzyczne, które trzymało się przez długie lata. Umundurowanie otrzymano 
od miejscowej kompanii, za pośrednictwem ks. proboszcza, za sumę 800.00 dol.

 Miejscowość obrana pod nowy kościół, nie spodobała się nowemu ks. proboszczowi, gdyż była 
na stoku góry, a przeto zwiększała koszta budowy. Plac ten sprzedano, a choć pustki były w kasie 
parafialnej, zakupiono przy Ave. F, trzy domy, w lipcu, 1917 r.

Czym prędzej zabrano się do roboty, najpierw około domu, który przeznaczono na dom sióstr 
nauczycielek, o które się już starano; potem, około domu narożnego, w którym miała być początkowa 
szkoła, jeśli się dostanie siostry nauczycielki, a trzeci dla ks. proboszcza, jako plebania.
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 Po długich staraniach, nareszcie dostano siostry nauczycielki z St. Louis, Mo. Mateczka Hilarja 
przysłała dwie Siostry Nauczycielki, Petronelę i Rajmundę, oraz Kamilę, dla pełnienia obsługi do-
mowej.

 Początkowo, przez kilka tygodni, uczono w kościele, z powodu niewykończenia budynku, 
przeznaczonego na szkołę. Były to często bardzo przykre chwile. Ludność protestancka patrzyła 
z zawistnym okiem na to, co się działo. Trzeba było zaparcia, przezwyciężenia wielu trudów, gdyż 
rozmaite przeciwności działały wielce na naszą narodowość. Dlatego usilne czyniono starania, by 
postawić naszą szkołę, na równi z publiczną, dać jej stanowe egzamina, pokazać, czym ta szkoła jest 
i dopiero po tych trudnych walkach, otworzyły się wielu oczy. Niestety jednak jeszcze nie wszystkim. 
Łatwiejsza by była praca, gdyby wszyscy nasi zrozumieli swoje dobro, ale żyjemy nadzieją.

 Proboszcz mógł się dopiero przeprowadzić z końcem października, 1917 r., do stałej swojej ple-
banii.

 Zima w tym roku była sroga, a tu brak funduszu, nic nie przygotowane, brak kościelnego, jednym 
słowem jak na początek, za wiele przeciwności. Rok 1918 zeszedł na szykowaniu się do budowy. 
Przygotowano plany, oddano do przetargu kontraktorom, i w roku 1919 z końcem kwietnia, przystą-
piono do przeprowadzenia budynku narożnego, i rozpoczęto pracę około kościoła.

 Dnia 14 września, 1919 r. śp. X. Biskup P. J. Donahue poświęcił kamień węgielny. Budowa szła 
szybko, tak, że już na nabożeństwo Bożego Narodzenia, o północy, mogliśmy się zebrać na sali pod 
kościołem i odtąd już tam się odprawiały nabożeństwa, również i nauka rozpoczęła się po świętach 
w nowej szkole.

 Poświęcenia kościoła dokonał również X. Biskupi P. J. Donahue, dnia 24 października, 1920 r.

 Chwile te, podczas budowy kościoła, nie należały do przyjemnych. Był to wielce ryzykowny krok, 
zabierać się do pracy bez centa, do budynku, który miał kosztować mniej więcej około $8 150,000, 
w czasie drożyzny szalonej, kiedy mechanikowi trzeba było płacić około 3 dol. na godzinę, a nadto 
równocześnie rozpoczęto budować naraz dwie polskie hale wśród tej samej Polonii. Każdy zrozumie, 
że nie było to nic pocieszającego. Ale łaska Boża sprawiła, za przyczyną Patronki parafii, że jedni 
budowali salę, drudzy kościół, szkołę i salę parafialną, i jedni drugim nie przeszkadzali.

 Do tego jeszcze Polska zmartwychwstała, wyciągnęła swe proszące dłonie do nas i też nie ode-
pchnęliśmy ich; dumni dziś z tego, cośmy dokonać zdołali. Dnia 19 maja, 1918, utworzył się Komitet 
Obywatelski; 15 września, 1918, Kółko Polek Białego Krzyża, i praca ich wydała obfity owoc, bo 
około $100,000 (sto tys. dol.), na dwieście rodzin, to nie byle co. Procentowo nie powstydziliśmy 
się największego skupienia polskiego. Niestety, Polonia weirtońska nie dostała nigdy uznania za to, 
co zrobiła dla Polski, a pewnie i nie dostanie.

 Przy budowie, wydatną pomoc dała nam kompania, za pośrednictwem pp. J. C. Williams i F. 
Hanlin. — Kompania również ofiarowała na dar im. J. Paderewskiego $500.00.

 W nowym kościele założono dwa nowe towarzystwa, — Anioła Stróża i tow. Ministrantów.

 Niejeden z czytelników może się zapytać, jak się to wszystko stać mogło?
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 Jedna jest tylko na to odpowiedź. Prawdziwy Cud! Dzisiaj niejeden wspomina te chwile i 
pyta się gdzie się te dawne lata podziały? Były obchody, przedstawienia, różne prace, był zapał i 
ochota, i chęć do pracy, i jeden drugiego zachęcał do pracy. A dziś? Co się z tym wszystkim stało? 
Obojętność i wprost zanik wszystkich ideałów.

 Po wykończeniu budowy, trudno nam było sprawić od razu wszystkich rzeczy, potrzebnych do 
szkoły, do sali, do kościoła. Zbierało się powoli. Najpierw zakupiono ławki szkolne, ale zabrakło 
funduszu, by można było sprawić do wszystkich klas, a było 6 klas, i osiem stopni. Dobrzy parafianie 
przyszli, kupiło się desek i resztę uzupełniono swoją pracą. Sporządzono półeczki do biblioteki, 
która mieści obecnie przeszło 700 dzieł, a jakie tysiąc książek, z których korzystają młodzi i star-
si, przeważnie podczas długich wieczorów zimowych. Opiekę nad biblioteką ma zawsze Siostra 
Nauczycielka, z ósmego oddziału.

 Postawiono scenę w sali pod kościołem, dla Kółka Amatorskiego, gdzie odbywają się od czasu 
do czasu przedstawienia.

 Przez długi czas zbieraliśmy fundusz na dzwony, a kiedy mogliśmy je zakupić,  kompania miej-
scowa bezinteresownie umieściła je w wieży i w ten sam wieczór, poraz pierwszy zadzwoniono w 
nie na znak żałoby, na wieść o śmierci X. Biskupa P. J. Donahue. Po śmierci tego biskupa, biskupem 
został Ks. Biskup J. J. Swint, D. D., który otacza nas nadal troskliwą opieką. Pozwolił nam sprawić 
ławki, ołtarze do kościoła, organy i nawet pozwolił odmalować kościół wewnątrz, mimo, że parafia 
posiadała ogromne długi.

 W międzyczasie dobudowano dwa pokoje do domu Sióstr Nauczycielek, gdyż było za mało 
pomieszczenia. Obecnie mamy siedem Sióstr Franciszkanek: SS. Petronela przeł., Franciszka, 
Katarzyna, Dolores, Tomaszyna, Alberta, Albina, których dom macierzyński jest w St. Louis, Mo.,  
a mateczką S. M. Hilarja.

 W ostatnich czasach przerobiono plebanię. Prowadzona dorywczo, ta praca, wzięła, jakie sześć 
lat czasu i jeszcze niewykończona. Pracowali przeważnie sami parafianie, aby oszczędzić zbytnich 
wydatków. Należy tu wspomnieć, że najwięcej przyczynił się p. Stanisław Zaguła, jak również i inni, 
których lista jest na innym miejscu.

 Dwadzieścia lat patrzę na wzrost tej parafii. Czytam i śledzę jej życie i widzę na każdym jej kro-
ku, w każdym momencie widoczną Opatrzność Bożą, która kierowała losami tej parafii. Trudno mi 
tu wspominać o tym wszystkim, bo niektóre chwile za bolesne. Mogę tylko w głębokiej pokorze, 
z innymi, uchylić czoła przed Majestatem Bożym i powiedzieć w uniesieniu, zaiste, — "Wielki Ty 
jesteś Boże, jak sprawiedliwe sądy Twoje".

 I też dzień 26-go kwietnia, 1936 roku, staje się dla nas pamiętnym. Dnia 26 kwietnia, 1936 
roku obchodzimy Jubileusz naszej parafii.
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