Ciekawe jest to, że historia Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów w Polsce jest
związana z powstaniem parafii Świętej Trójcy w Westfield, a także oddalonej o ok. 50km
parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Ware. Zapyta ktoś, w jaki sposób malutkie misateczko
Westfield w Ameryce, w malowniczym, górzystym niczym Polskie Bieszczady,
Massachusetts może być związane z istnieniem Zgromadzenia Saletynów w Polsce?
Otóż korzenie tej historii sięgają końca XIX wieku, kiedy to do Ameryki zaczęli
przybywać licznie Polacy z różnych rejonów biednej, zaniedbanej przez zaborców Polski.
Przybywali także tutaj i osiedlali się na terenach stanu Massachusetts. Przez długie lata,
Amerykanie byli wdzięczni, za to, że w tamtych czasach z wrodzoną sobie miłością do
ziemi ofiarnie zajęli się rolnictwem, zakładając wiele farm.
Choć daleko od ojczyzny, nie zapomnieli o niej, a nade wszystko nie zapomnieli
swojej wiary. Z tej ich wiary, zrodziło się pragnienie polskich kościołów, a to pociągnęło
za sobą wołanie o polskich kapłanów. Te głosy usłyszał Biskup lokalnej diecezji
Springfield, Jego Ekscelencja Thomas Beaven.
W czasie swojej wizyty w Rzymie, dowiedział się o Misjonarzach Saletynach.
Chciał zaprosić polskich saletynów do pracy w jego diecezji. Ale niestety wówczas,
jeszcze nie było Saletynów w Polsce. Starania Księdza Biskupa przyniosły jednak
rezultaty. Na jego koszt, do Polski zostaje wysłanych pięciu księży z prowincji
Szwajcarskiej, aby się uczyli języka polskiego. I właśnie w tym miejscu, zbiega się
historia Polskiego La Salette i parafii w Westfield. Bowiem z tych pięciu księży dwóch Ks.J.Fux i Ks.O.Loreton przybyli w grudniu 1904 roku do Ware, a dwa lata później dwuch
kolejnych księży - Ks.Fanciszek Schneider i Ks.Gabriel Van Roth przybyli do nowo
powstałej parafii w Westfield. Tymczasem, ich następcy w Polsce, zapoczątkowali
trwającą do tej pory, piękną działalność polskiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy
Saletynów.

Budowa kościoła
Miasto Westfield, w którym pierwsi polscy imigranci osiedlili się w roku 1890,
znajduje się w zachodniej części, pełnego uroku stanu Massachusetts. Od samego
początku pragnęli oni wybudować swój kościół. Na ich prośby przewielebny Ks. Thomas
Beaven, biskup diecezji Springfield postanowił spełnić te życzenia. Już w 1903 roku,
ksiądz biskup przysłał do Westfield polskiego kapłana Ks. Władysława Przybylskiego w
celu założenia polskiej parafi. Pierwszą msze św. odprawiono w 3 sierpnia 1903 roku w
hali Ks. Mateusza – hala ta nadal stoi obok terenów parafialnych od strony budynku
szkolnego.
Niedługo potem, została zakupiona cześć starej fabryki biczów przy ulicy Elm
Street. 23 grudnia tegoż roku, w improwizowanym kościele zaczęto odprawiać msze
święte. Ks. Władysław dał początki życiu parafialnemu i rozpocą prowadzenie ksiąg
parafialnych. Pierwszy wpis zostaje dokonany w księdze ślubów. 16 sierpnia odbył się
pierwszy ślub. Sakrament małżeństwa zawarli Franciszek Bujnicki i Apolonia Kotulska. A

19 sierpnia chrzest święty otrzymał Władysław Kazimierz Pułaski syn Rocha i Aleksandry
Zarzeckiej. Zaglądając do księgi zmarłych ze smutkiem możemy stwierdzić, że była
wówczas duża śmiertelność wśród dzieci. W miesiącu sierpień 1903 roku zmarło piecioro
dzieci w wieku od kilku miesięcy do 2 lat. ( Adolf Samborski 5mc, Jan Michalak 6mc,
Antoinette Salawa 4mc, P.Bartolewicz półtora roku, Wincent Kolumowski prawie 3 lata,
Anna Kocor 2mc.)
Życie parafian skupiało się wówczas wokół podjętych starań i przygotowań do
budowy kościoła. W lecie 1906 roku dochodzi do konfliktu parafialnego. Prawdopodobnie
intencje biskupa sprowadzenia księży saletynów do Westfield zostały źle zrozumiane, a
być może wchodziły w grę inne sprawy. Jak donosi lokalna gazeta z tamtych dni, 21
października doszło nawet do pobicia księdza Władysław Przybylskiego. Czytamy w
lokalnej gazecie –
„ Konflikt, który narastał w Polskiej Katolickiej parafi św. Trójcy w Westfield od lipca
tego roku, osiągnął swój szczyt, kiedy to proboszcz parafi ks.Władysław Przybylski został
dotkliwie pobity przez grupę parafian, którzy się mu sprzeciwiają. Policja uratował
księdza zanim zostałby poważnie zraniony. Po napadzie został wydany nakaz aresztowania
siedmu osób i około godz. 10 wieczorem policja arsztowała Tomasza Kateurkiewicza,
Prezydenta Towarzystwa Literackiego przy parafi oraz dwóch innych mężczyzn. Policja
nakazała Kateurkiewiczowi aby nie zbliżał się do plebanii.
Następnego wieczoru ks. Przybylski kazał mu odejść od budynku ale on nie chciał
posłuchać. Według relacji, ksiądz wyciągnął wówczas rewolwer i chciał go nastraszyć aby
odszedł. Doszło wówczas do szamotaniny w której uczestniczyło wiele osób z obecnych w
kościele.“
Z perspektywy lat możemy stwierdzić, że były to również ciekawe czasy. Nie
wiemy dokładnie co było przyczną tego konfliktu. W każdym razie 16 grudnia do parafii
przybył ks.Franciszek Schnyder, pierwszy Misjonarz Saletyn. Podjął on od razu
energiczne starania o budowę kościoła. Zakupiono więcej terenu i w rozpoczęto budowę
świątyni. Po kilku latach w maju 1910 roku budowa zostaje ukończona.
Jak czytamy w lokalnej gazecie z poniedziałku 16 maja 1910 :
„ Biskup Beaven dokonuje konsekracji kościoła – Parada Polskich Towarzystw.
Ogromne tłumy przybyły na uroczystość poświęcenia nowego Polskiego
Katolickiego Kościoła św.Trójcy w Westfield na Elm Street.Ten piękny obiekt wykończony
kosztem 50.000 dol. Jest wspaniałym dodatkiem do całości miasta. Architektem był John
William Donohue ze Springfield, wykonawcą-kontraktorem P.J.Mahoney z Westfield.
Kościół wybudowany z czerwonej cegły z wypustkami jasnych cegieł i terakoty, z wyniosłą
wieżą mieszczącą sygnaturki dzwonów. Kościół pomieści 450 osób. Wczoraj rano dzwony
kościoła zadzwoniły dając początek niezwykłej liturgii konsekracji dokonanej przez
biskupa Thomasa Beaven ze Springfield. O godz. 9.40 biskup został przywitany w parku
przez zebrane przed kościołem różne stowarzyszenia parafialne, a następnie w uroczystej
asyście przyprowadzony do kościoła. Wszystko dokonało się przy obecności kilkutysięcy
ludzi oraz kilkuset przybyłych gości. W powietrzu unosiła się muzyka z wielu obecnych
orkiestr.

Po konsekracji kościoła wszystkie stowarzyszenia wzięły udział w uroczystym
pochodzie ulicami: Elm, Franklin, Washington i Court do parku na skwerze, a następnie
wszyscy rozeszli się do swoich klubów, biorąc udział w uroczystych obiadach. Pochód
prowadziła liczna grupa policjantów. Grupa ponad 870 mężczyzn, w doskonałym marszu,
w reprezentacyjnych mundurach prezentowala się wyśmienicie. Pośród Stowarzyszeń
obecnych w pardzie były: St. św.Stanisława z Chicopee, St.św. Michała z Ware i
z Chicopee Falls, St.św. Stanisława Męcznnika z świętej Trójcy i św.Józefa z Westfield.
Muzyka była podtrzymywana przez pięć zespołów i dwie grupy perkusyjne. Marszałkami
parady byli John Mordyg z Westfield i Charles Wojtowicz z Chicopee.
W czasie rannego nabożeństwa Biskup Beaven przewodniczył uroczystej mszy św.
podczas której został konsekrowany kościół. Ks. Mathew Nowak z Chicopee oraz Ks.
J.P.Lynea asystowali biskupowi. Honorowymi gośćmi byli Ks.Thomas Smyth ze
Springfield oraz Ks. Gabriel van Roth MS, wikary nowej parafii św. Trójcy w Westfield. W
swojej homilii, Ks. Martin Piechota z Northampton opowiedział historię powstania parafii
i kościoła św. Trójcy. Wieczorem o godz. 7pm Ks. John Guinet MS z Hartford poprowadził
uroczyste nieszpory. Koncelebransami byli Ks. Emile Replant MS prowincjał Misjonarzy
Saletynów, Ks.Franciszek Shnyder MS proboszcz nowej parafii i kościoła, , Ks.Joseph Fux
MS proboszcz z Ware. Z pośród zaproszonych gości należy jeszcze wspomnieć Ks. Joseph
Blane MS z Fitchburg, Ks. George Fitzgerald i Ks. James Lynes z Westfield. Następnie
biskup i wszyscy zaproszeni księża zostali ugoszczeni uroczystym obiadem na plebani.“
Takie były początki naszej parafii i naszego stuletniego kościoła. W tej małej
książeczce trudno byłoby opowiedzieć o wszystkim co się tutaj wydarzyło na przestrzeni
całego wieku. Trudno byłoby opowiedzieć o wszystkich, którzy żyli i pracowali tutaj,
którzy się tutaj modlili. Ta książeczka jest tylko krótkim przedstawieniem naszego
kościoła, abyśmy go lepiej znali i jeszcze lepiej się w nim modlili.

Księża pracujący w parafii. Świętej Trójcy w Westfield
Ksiądz

Proboszcz

1. Ks. Władysław Przybylski
2. Ks. Franciszek Schnyder MS
3. Ks. Gabriel van Roth MS

1903 – 1906
1906 – 1915

Wikary
1909 -

- 1915 – 1922
4. Ks.Anthony Zehner
5. Ks. Karol Litowski MS

1909-1919
1920-1922
1922 – 1934

6. Ks. Franciszek Jabłoński MS

1923 - 1934 - +1943

7. Ks. Michał Herbut MS
8. Ks. Władysław Olszewski MS
9. Ks. Henryk Sampson MS
10. Ks. Frederyk Miłosz MS
11.Ks. Jan Pickowitz MS
12.Ks. Józef Bergen MS
13.Ks. Władysław Pykosz MS
14.Ks. John Błazewicz MS
15.Ks. Eugene Dranka MS
16.Ks. Robert Davis MS
17.Ks. Henryk Sampson MS
18.Ks. Barnard Reilly
19.Ks. Walter Kawacz MS
20.Ks. Joseph Markowicz MS
21.Ks. Jan Pickowitz MS
22.Ks. John Sullivan MS
23.Ks. Rene Parent MS
24.Ks.Donald Simonds MS
25.Ks.James McGlone MS
26.Ks. Joseph Markowicz MS
27.Ks.Thomas Sickler MS
28.Ks. John Nally MS

1934 - 1939
1939 - 1942
1942 - 1943
1943 - 1960
Hiszpańskie msze
1960 - 1965
do pomocy
do pomocy
do pomocy
1965 - 1967
1967 - 1974
1974 - 1984

do pomocy
do pomocy
1984 - 1991

1943 - 1959
1958 – kilka mc.
1958 – 1961
1959 - 1974
1961 – 1962
1962 - 1964
1964 - 1965

1974 - 1979
1979 - 1984
1979 - 89
1983-1984
1989 - 1990
1990 -

1991 - 1994
29.Ks. Rene Butler MS
30.Ks.Gerard Biron MS
31.Ks. Zbigniew Rzyźniewski MS
32.Ks.Piotr Jandaczek MS
32.Ks. William LaFosse MS
34.Ks.Peter McKeown MS
35.Ks. Gerard Bulanger MS
36.Ks. Hector La Chapell MS
37.Ks.Kazimierz Grzyb

1991 - 1999
1994 - 1999

kilka mc.
2001 – luty 2006
do pomocy
do pomocy

1997 - 1998
1999-2001
1998 - 2000
2001
2001 - 2004
2002-2003

38.Ks. Łukasz Krzanowski MS
39.Ks. Rene Parent MS
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