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Historia parafii 

 

 1887 - Ks. Kard. Gibbons udziela oficjalnego pozwolenia na założenie parafii 
Matki Bożej Różańcowej. Proboszczem nowo ustanowionej parafii zostaje 
mianowany ks. Piotr Chowaniec (na zdjęciu po prawej). 
  

 1892 - Po śmierci ks. Piotra Chowańca kolejnym proboszczem zostaje 
ustanowiony ks. Mieczysław Barabasz. 
  

 1887-1927 - Parafia rozwija się w szybkim tempie. Powstaje szkoła oraz konwent 
dla Sióstr Felicjanek odpowiedzialnych za prowadzenie szkoły parafialnej. 
Zostaje zakupiony grunt pod cmentarz parafilany. 
  

 1914 -  Po śmierci ks. Mieczysława Barabasza następnym proboszczem jest 
ustanowiony ks. Stanisław Wachowiak (na zdjęciu po prawej). 
  

 1914-1918 -  Parafia wysyła 1200 ochotników do walki o wolność Polski (Armia 
Hallera). Kontynuacją tego zaangażowania jest wydatna pomoc finasowa i 
materialna, która zostaje wysłana do nowo powstającej wolnej Polski. 
  

 1924 - Ks. Stanisław Wachowiak zostaje mianowany papieskim szambelanem z 
tytułem prałata. 
  

 1927 - Ks. Stanisław Wachowiak postanawia ekspansywnie rozwijającą się 
parafię przenieść w nowe miejsce i wybudowac kościół. Ks. Arcybiskup Curley 
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poświęca kamień węgielny pod nowy kościół na ulicy Chester. 
  

 1928 - Ks. Arcybiskup Curley konsekruje nowy kościół. 
  

 1929 - Papież Pius XI nadaje ks. Prałatowi Stanisławowi Wachowiak tytuł 
domowego prałata. 
  

 1933-1939 - Odczytując potrzeby czasu ks. Stanisław Wachowiak organizuje 
konkretną i wydatną pomoc dla parafian dotkniętych depresją ekonomiczną. 
  

 1950 - Parafia stara się o angażowanie księży rodem z Polski do pracy 
duszpasterskiej ze stale wzrastającą populacja imigrantów – parafian. 
  

 1951 - Ks. Prałat Stanisław Wachowiak kładzie kamień węgielny pod nową 
szkołę parafialną dla 1700 uczniów a także buduje nowy klasztor dla Sióstr 
Felicjanek. Jako wyraz pamięci i podziękowania za dar życia złożony w obronie 
ojczyzny zostaje wybudowany i dedykowany pomnik wszystkim żołnierzom z 
parafii Różańca Świętego, którzy polegli od roku 1914. 
  

 1968 - Ks. Czesław Mieczkowski zostaje mianowany kolejnym proboszczem 
parafii. Większość Jego kapłańskiego życia była związana z parafią Różańca 
Świętego, w której spędził 42 lata. 
  

 1971 - Księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej zostają 
zaproszeni do pracy duszpasterskiej w parafii. 
  

 1976 - Parafia Różańca Świętego ma zaszczyt gościć siedemnastu polskich 
biskupów pod przewodnictwem kard. Karola Wojtyły, którzy uczestniczyli w 
Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii. 
  

 1981-1983 - Odpowiedzią na potrzeby wynikające z faktu wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce jest organizowana w parafii stosowna pomoc dla rodaków w 
Ojczyźnie. 

 1982 - Wspólnota parafialna uroczyście świętuje obchody 600-lecia cudownego 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa 
Borders. W tym roku również ks. Czesław Mieczkowski otrzymuje tytuł prałata. 
  

 1987 - Uroczyste obchody Jubileuszu 100–lecia istnienia parafii. 
  

 1991 - Ks. Ronald Pytel zostaje mianowany kolejnym proboszczem. 
  

 1992 - Uroczyste obchody Jubileuszu 100–lecia usług oddanych przez Siostry 
Felicjanki dla parafii. 
  

 1993 - Wspólnota parafialna zostaje wzbogacona o nową kaplicę poświęconą 
Miłosierdziu Bożemu. 



Historia parafii Matki Bożej Różańcowej w Baltimore wyjątkowo trafnie odzwierciedla 
dzieje pierwszych osiedlających się tu Polaków, którzy opuścili ojczystą ziemię w 
poszukiwaniu lepszego bytu oraz wolności osobistej, politycznej i religijnej. Początki 
etnicznej parafii sięgają końca XIX stulecia, kiedy szybko rosnąca imigracja polonijna 
objęła po-protestancki kościół przy ulicy Eastern Ave., a w roku 1927 wybudowała 
dzisiejszą wspaniałą świątynię przy ulicy Chester. Świątynia ta jest uważana za jedyną 
z największych i najwspanialszych parafialnych budowli sakralnych w Archidiecezji 
Baltimore. (Na zdjęciu po lewej Chór Św. Cecylii)  

Kościół został wybudowany w stylu romańskim. Wyjątkowość jego struktury polega na 
użyciu łuków metalowych podtrzymujących sklepienie, co eliminowało potrzebę użycia 
kolumn, które zasłaniałyby główny ołtarz. Tenże ołtarz został wykonany z włoskiego i 
hiszpańskiego marmuru. Punktem centralnym prezbiterium jest figura Matki Bożej 
wręczającej różaniec Św. Dominkowi w obecności Św. Katarzyny.  

Całość architektoniczna kościoła i wystrój wewnętrzny wyrażają i podkreślają głębokie 
przywiązanie i część imigrantów polskich do Matki Najświętszej i Świętych Pańskich.  

Życie wspólnoty parafialnej przez lata jej istnienia obfitowało w wiele wydarzeń. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje wyjątkowe zaangażowanie duszpasterzy i parafian 
w działalność kulturalną, religijną i narodową. Wiele znamienitych osobistości 
odwiedziło nasza parafię: między innymi Ge. Józef Haller, Arcybiskup Jan Cieplak, 
Arcybiskup Józef Gawlina, Kard. Jan Król, a w 1976 roku Kard. Karol Wojtyła – Jan 
Pawel II.  

Pomimo upływu czasu i zmian związanych z Soborem Watykańskim II parafia nasza 
pozostaje wierna tradycyjnej religijności. W dalszym ciągu odprawiane są nabożeństwa 
majowe, październikowe, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, 40 godzinne nabożeństwo, 
spowiedź indywidualna, a w I–szy piątek miesiąca Msza Św. ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Od kilku lat oddawana jest szczególna cześć Chrystusowi w darze 
jego Miłosierdzia.  

Dzisiejsza parafia Matki Bożej Różańcowej pozostaje oazą polskości dla tych, którzy 
pragną i chcą przeżywać swoją wiarę w ojczystym języku i tradycji. Jest ona źródłem 
możliwości kontaktu, wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i pomocy. 

  

 



 

 

 

 


