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  Historia 25-Letniego istnienia parafii św. Genowefy
  w Canonsburg. Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii
  Św. Genowefy w Canonsburgu 1917-1942.  
  CAP at Orchard Lake. 

 Kościół Św. Patriciusza w Canonsburg, Pa., okazał się z czasem za szczupły, by odpowiedzieć 
potrzebom rozrastającej się Polonii osiadłej w Canonsburgu. Pierwotni osadnicy wraz z nowym, 
dorastającym pokoleniem stanowili już poważną liczbę, która szukała rozmieszczenia w dalszych 
od parafii Św. Patriciusza miejscach. Parafianie rzucili myśl utworzenia nowej parafii. Natych-
miast zawiązał się komitet, mający na celu założenie nowej parafii, a wynikiem jego starań jest 
dzisiejsza parafia Św. Genowefy. Pierwszym krokiem założycieli było porozumienie się z głową 
ówczesnej tutejszej diecezji. W roku 1917 uzyskano od niego zezwolenie na założenie nowej 
parafii i do zbierania na ten cel funduszów. Grunta parafialne były zakupione staraniem ś. p. Wiel. 
Ks. Tomasza Zacharskiego, proboszcza parafii Św. Patriciusza i przyjaciela Polaków. Oficjalny rok 
powstania nowej parafii to rok 1917, w którym biskup mianował dla niej probo¬szcza w osobie 
Wiel. Ks. Franciszka Wieczorka. Nowy proboszcz zrozumiał, że pierwszą podstawą wszelkiego 
powodzenia jest zgoda w szeregach samych pracowników. Zawołany kaznodzieja użył on potęgi 
swej wrodzonej wymowy, by na pierwszym kazaniu potrzebę jej uwidocznić. Natchnione jego 
słowa, w których w imię Boga i Ojczyzny, nawoływał do zgody, głębokie wywarły wrażenie. Łzy 
rozrzewnienia na twarzach słuchaczy były dowodem zrozumienia apelu, który oczyścił serca z 
rozterek i naprowadził je na właściwą drogę harmonii.

 W roku 1917 odbyła się w Canonsburgu jedna z najwspanialszych uroczystości wśród Polonii 
tutejszej, do których bezwzględnie zaliczyć należy poświęcenie polskiego kościoła Św. Genowefy. 
Był to zasłużony hołd dla proboszcza Wiel. Ks. Franciszka Wieczorka, a przede wszystkim dla 
szczerej ofiarności i oddania się sprawie parafian, którzy dokonanie tego dzieła umożliwili. Jest 
to powszechnie znane, że Polonia tutejsza okazuje rzadkie, w porównaniu do innych narodów 
przywiązanie do wiary i do wszelkiej tradycji swych przodków, czego dowody składa w budowie 
okazałych kościołów i szkół. Są to wymowne dowody utrzymania się ducha katolickiego wśród 
wychodźstwa i jego kulturalnych i chrześcijańskich dążności.

 Wspaniałe gmachy kościelne, jakie wznoszą się w Stanach Zjednoczonych, a zbudowane 
kosztem i staraniem ludu polskiego, to żywe pomniki jego historii, w której fundacje kościelne i 
religijne tak ważną odgrywały rolę, a kościół Św. Genowefy to właśnie uwiecznienie tych tradycji 
pośród ludu.
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 W uroczystości poświęcenia wzięły udział liczne towarzystwa, na setnych twarzach uczest-
ników malowała się radość i uznanie dla proboszcza i parafian Św. Genowefy. Wiel. Ks. Franciszek 
Wieczorek spełniał swe obowiązki w parafii Św. Genowefy w bliskości trzech lat.

 Drugim proboszczem parafii został ks. E. Pikulik, za którego probostwa powstała szkoła para-
fialna w roku 1922, w której funkcje nauczycielskie spełniały i po dziś dzień spełniają Siostry 
Felicjanki. Ks. Pikulik był proboszczem w parafii Św. Genowefy przez 21 lat.

 Dnia 21-go lipca, 1941 roku, Najprzewielebniejszy Ks. Biskup Hugh C. Boyle mianował probo-
szczem parafii Św. Genowefy ks. Edwarda R. Szelong. Od samego początku swego urzędowania 
Ks. Proboszcz Szelong przede wszystkim starał się o wprowadzenie wzorowej i systematycznej 
gospodarki, która opierałaby się na szukaniu zawsze równowagi między dochodami, a rozcho-
dami parafii. Zwołał on tedy ówczesny komitet parafialny, a po przeprowadzeniu ścisłego skon-
trum, doszedł on do przekonania, że finanse parafii są w stanie bardzo opłakanym. Stanu tego 
Ks. Proboszcz Szelong nie zatajał przed parafianami, lecz podał im do wiadomości na zebraniu 
parafialnym. Nowy proboszcz umiał znaleźć środki na pokrycie istniejących niedoborów i wzią-
wszy się do pracy razem z parafianami, nie tylko zmniejszył dług parafialny, ale zrobił rozmaite 
reperacje tak koniecznie potrzebne.

 Wielkie zasługi przy parafii Św. Genowefy przez dwa lata położył asystent, ks. Stanisław 
Piekarski, który swym zwierzchnikom z prawdziwie kapłańskim poświęceniem na każdym kroku 
pomagał, i wiązać zawsze będziemy miłe jego wspomnienia z parafią Św. Genowefy, w której 
pierwsze kroki swego powołania ustawił.

 W roku jubileuszowym obowiązki komitetu parafialnego spełniają następujący: Kułakowski 
Józef, Olmiński Władysław, Seweryn Antoni i Kozłowski Marcin.
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