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Historia Parafii świętego Stanisława Kostki, Brooklyn—Greenpoint, NY 

St. Stanislaus Kostka 1896-1971, Brooklyn, NY 

 

Parafia jest to oddzielna część terytorium diecezji, z własnym kościołem, z własną 

ludnością i własnym kapłanem, który z urzędu swego sprawuje tamże duszpasterstwo. 

Zatem historia parafii jest to historia terytorium; chyba że parafia — tak jak nasza — 

nie ma określonego ściśle terytorium, bo jest parafią narodowościową. Historia parafii jest 

także historią kościoła i budynków parafialnych, jest historią ludności, czyli parafian, 

historia kapłana, względnie kapłanów, którzy w niej pracowali i pracują. Przede wszystkim 

jednak ma być historią duszpasterstwa, bo pierwszy cel parafii jest ten, aby duszpasterstwo 

było w niej sprawowane. 

Nie łatwo jest jednak ująć w słowach sprawy duchowe i dokładnie odpowiedzieć na 

pytanie: czy poziom duchowy w naszej parafii podnosił się, czy tez obniżał i kiedy . . . 

Pewną wskazówką w tym względzie mogłaby być liczba Komunii św. rozdzielanych w 

ciągu roku. Nie zawsze jednak było to notowane. — Mogłaby być liczba powołań do stanu 

duchownego. Im wyżej stoi jakaś parafia, tym więcej synów i córek swych ofiaruje na 

służbę Bogu. — O rozwoju parafii można także wnioskować z liczby towarzystw, ich 

członków, zwłaszcza towarzystw młodzieżowy cii. 

Choćbyśmy jednak znali te wszystkie liczby dokładnie i przez wszystkie lata 

istnienia parafii, to jednak mimo wszystko trudno byłoby stworzyć sobie obraz jej 

duchowego wzrastania czy też obniżania się, bo przecież parafia nasza nie stała w jednym 

miejscu, jeśli idzie o ilość rodzin (jak to bywa w wielu parafiach). Ilość ta u nas zniżała się 

raptownie, jak zobaczymy, i znowu szła w górę i to niejednokrotnie. 

Owszem, podamy przy okazji i nieco liczb i dat, odnoszących się do powołań i do 

towarzystw. Ale obecnie zajmiemy się sprawami parafian, kapłanów, budynków' 

parafialnych i ważniejszymi wypadkami w naszej parafii, aby w ten sposób, bodaj w 

wielkim skrócie, przeżyć z nią 75 lat jej istnienia. 

 

I. Pierwsze 25 lat 

Dwie daty. Parafia Św. Stanisława Kostki w Greenpoincie powstała w r. 1896. Stąd 

też w roku 1971 rozpoczęliśmy obchód 75-cio lecia. Kiedy jednak przeglądamy 

dokumenty z pierwszych lat istnienia tej parafii, natrafiamy na fakt dziwny. Oto w r. 1905 

obchodziła ona swoje pięciolecie, jakże to? W roku 1905? W takim razie datą jej powstania 

powinien być nie 1896 rok, ale 1898. W historii takie pomyłki zdarzały się i uczeni 

poprawiali je nieraz po wielu latach. U nas jednakże pomyłki nie ma. Rok 1896 trzeba 

uważać za rok powstania parafii. Jakie dowody na to? 

Najpierw, ten sam pierwszy nasz Proboszcz ks. Leon Wysiecki, który w r. 1905 

ogłosił pięciolecie parafii, zaraz w następnym roku 1904, z okazji uroczystego 
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poświęcenia nowego kościoła wydaje Pamiętnik, w którym jak najwyraźniej podano, że w 

roku 1896, dnia 6 grudnia, ks. Biskup Charles E. Mc Donnell poświęcił tymczasowy 

kościół i szkołę. 

Dalej: za tego samego ks. Proboszcza obchodziła parafia pierwszy jubileusz srebrny 

(25-ciolecie; nie w roku 1925, ale w 1921. I stosownie do tego jubileusz złoty 

obchodziliśmy w r 1916. 

Wreszcie dość ważny dowód to książka wydana w r. 1944 z polecenia ks. Biskupa, a 

więc opierająca się chyba na dokumentach kancelarii biskupiej. Tytuł jej: „Priests and 

Parishes of Diocese of Brooklyn, 1820-1944”. Książka ta na stronie 203 wyraźnie mówi, 

że pierwsza Msza św. w parafii Św. Stanisława Kostki odprawiona była w roku 1896, i że 

w tym samym roku, dnia 6 grudnia, odbyła się dedykacja, czyli poświęcenie pierwszego 

kościoła. Mogły, więc być odprawione tutaj Msze św. i przedtem także. Ale nie było 

jeszcze parafii, która oficjalnie została erygowana w 1896. — Tę samą datę widzimy dziś 

jeszcze na murze starej szkoły, która w chwili powstania parafii była wspomnianym 

kościołem tymczasowym i szkołą. 

Cóż w takim razie znaczy data 1898? Jest to rok, w którym ks. L. Wysiecki, 

dotychczasowy proboszcz parafii Św. Kazimierza, który tutaj w Greenpoincie od paru lat 

już pracuje nad założeniem nowego ośrodka wiary, przestaje być proboszczem u św. 

Kazimierza, a zostaje mianowany proboszczem tej nowej, przez siebie założonej parafii. 

Rok więc 1905 był zatem raczej pięcioleciem urzędowego proboszczowania ks. 

Wysieckiego w parafii św. Stanisława Kostki, od 1898 do 1905. 

Parafia ta powstała w wielkim trudzie. Można by, więc przypuszczać, że wśród tych 

prac, ofiar i wysiłków chciał ks. Proboszcz tym obchodem dać swym parafianom pewną 

jakby radosną przerwę, chwilę odetchnienia, by lud w końcu nie zniechęcił się do dalszych 

prac i ofiar. 

Miejsce pod kościół. 

Zapytajmy teraz, jak się to wszystko stało, jak się ta sprawa naszej parafii 

rozpoczęła? By na to odpowiedzieć, trzeba od roku 1890 cofnąć się nieco wstecz. Przed 

tym rokiem na całym terenie Brooklyna znajdujemy jedną jedyną parafię polską św. 

Kazimierza. Powstała w roku I875, istnieje do dzisiaj przy Greene Ave., blisko Adelphi 

Street. — Daleko do kościoła Św. Kazimierza, by wysłuchać Mszy Św.. jeździć musieli 

Polacy, którzy zaczęli osiedlać sic w South Brooklynie i w naszych stronach: na 

Williamsburgu i w Dolnym Greenpoincie. Toteż nic dziwnego, że wybierali się nieraz całą 

rodziną, z dziećmi, z jedzeniem, niemal na cały dzień, jak w starym kraju. Wszystko to 

zaczęło się zmieniać dopiero kiedy u św. Kazimierza proboszczem został młody, pełen 

rozmachu kapłan, ks. Leon Wysiecki (1892-1898). On to dojeżdżając do South Brooklyna, 

organizuje tam parafię Matki Boskiej Częstochowskiej. Jemu także, jak wspomnieliśmy, 

istnienie zawdzięcza nasza parafia - - jakże się to stało? 

W r. 1894 ks. Wysiecki kupuje grunta pod kościół i szkolę tu na rogu ulic Driggs 

Ave. i Humboldt Street. Kupuje, jak mówi „Pamiętnik” - „10 lot za $ 15,500, gwarantując 
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wierzycielom własnym zabezpieczeniem na $ 10,000.00". Nie poszło to jednak łatwo. 

Mieszkali tu przeważnie Amerykanie - Niemcy, jak świadczy choćby nazwisko 

Humboldta, wielkiego niemieckiego uczonego, podróżnika i odkrywcy, które nadali jednej 

z tutejszych ulic. Byli to Niemcy protestanci. Trudno sobie wyobrazić, żeby z otwartymi 

rękami chcieli przyjąć Polaka, księdza katolickiego i zgodzić się na to, by tu wśród nich, na 

pierwszorzędnym miejscu miał się wznieść kościół katolicki i polski, wraz z budynkami 

parafialnymi. Zdawał sobie sprawę z tego ks. Wysiecki zapewne lepiej niż my dzisiaj. 

Dlatego wolał pomóc sobie sprytem. Utrzymuje się tradycja, że sprawę załatwiał 

częściowo przez innych, ale i sam osobiście; że do Niemca, właściciela tego upatrzonego 

kawałka gruntu, wybrał się niejako ksiądz oczywiście, ale jako byznesista. 

Po niemiecku mówił doskonale, bo pod zaborem niemieckim się urodził i uczył się w 

szkołach niemieckich. Wszystko poszło dobrze, aż dopiero przy końcu, gdy Niemiec 

ciekawy, koniecznie chciał wiedzieć co stanie na tych gruntach, gdy już nie mógł się 

wykręcić, ks. Wysiecki rzucił mu to, co mu do głowy przyszło – powiedział: „Fabryka 

butów” i poszedł. Dodajmy, że sam ks. Wysiecki w ten sposób sprawę tę przedstawił. Nie 

trzeba dodawać, jak czuł się Niemiec, kiedy potem w niedługim czasie zobaczył kościół i 

szkołę. Opowiadali ludzie, że na tę swoją dawną posiadłość patrzeć nie mógł, i że w 

niedługim czasie wyprowadził się z tej dzielnicy on i wielu innych Niemców To pierwsze 

kupno-sprzedaż podpisano 12-go października 1984 roku. 

Czy mądra był myśl, żeby tu właśnie zakładać parafię? W archiwum naszej parafii 

znajduje się książka ze spisem Polaków z terenu całego Brooklina. Spisu dokonał ks. 

Wysiecki w r. 1893. Wynika z niego, że prawie połowa Polonii brooklyńskiej mieszkała w 

tym czasie na Williamsburgu i na Dolnym Greenpoincie. Niewielu mieszkało ich w 

okolicy Driggs Ave. i Humboldt St. Jeszcze w r 1899, przy zbieraniu podatku parafialnego, 

ks. Wysiecki notuje: Na Dolnym Greenpoincie zebrano $ 122.75, na Williamsburgu 

zebrano $158.15, w okolicy kościoła zebrano $15.00, w innych stronach $ 6.00. Wiele 

musiał znieść potem ks. Wysiecki ze strony tych, którzy kościół ten woleliby mieć w 

innym miejscu. I to zdaje się nam było jednym - nie jedynym źródłem fermentu, który 

później podzielił parafię i zmusił pierwszego proboszcza do opuszczenia jej. - Kiedy 

jednak dzisiaj patrzymy na te sprawę bezstronnie, musimy ks. Wysieckiemu przyznać 

słuszność i powiedzieć, że umiał patrzeć w przyszłość. Zamiast oddawać siebie i kościół na 

usługi jednej tylko grupy polskiej w Williamsburgu czy na Dolnym Greenpoincie -  wybrał 

miejsce w pośrodku, w tej samej mniej więcej, i nie tak wielkiej odległości od obu tych 

dzielnic. Przyszłość przyznała mu rację. Bo z napływem nowych wychodźców polskich  

wspaniale rozwinęła się parafia nasza, i nie mniej rozwinęły się założone niedługo potem 

parafie: Matki Boskiej Pocieszenia na Williamsburgu (1909) i Świętych Cyryla i 

Metodego w Dolnym Greenpoincie (1917). 

Pierwszy budynek parafialny. 

„W roku 1896, 6 grudnia, ks. Biskup poświęcił kościół tymczasowy i szkołę" - 

powtórzmy raz jeszcze to, co czytamy w Pamiętniku z r. 1904. Był to pierwszy, 

wzniesiony przez parafian budynek, który dotąd służy parafii, jako tzw. popularnie „stara 
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szkoła”. Dodajmy, że dzisiejsza „stara szkoła" była potem przerabiana i rozbudowywana. 

Pierwotnie w r. 1896 był to budynek, jak się zdaje, dwupiętrowy: szkoła, kościół i hala pod 

szkołą w bejsmencie. 

Nie jesteśmy pewni, kiedy powstał mały budynek, złączony ze starą szkołą, 

pomiędzy nią a dzisiejszym kościołem, czyli dom zwany „starym konwentem". Zapewne 

równocześnie ze starą szkołą w r. 1896, a może i wcześniej nieco, bo ks. Wysiecki, kiedy 

przyjeżdżał tutaj przed r. 1896, czy dla doglądania prac, czy załatwiania innych spraw, 

musiał gdzieś mieszkać. Przy tym słyszycie nieraz zdania, że z parafialnych budynków ma 

to być budynek najstarszy. Może być, że nie wyglądał on wtedy tak jak dzisiaj. Mógł mieć 

jedno tylko piętro, a rozbudowany i zmieniony został na dom sióstr w r. 1902, kiedy 

wzniesiono nową, drugą z kolei plebanię. Wskazywałaby na to dziwna struktura domu: 

główne wejście po schodach, a jednak pod schodami wejście drugie; wewnątrz parter 

połączony z pierwszym piętrem schodami raczej prowizorycznymi i wejściem jakby 

później dopiero przebitym. — Są to jednak przypuszczenia jedynie. 

W dniu poświęcenia ks. Biskup udzielił także Sakramentu Bierzmowania gromadce 

osób w liczbie 102. 

Nasz kościół. 

Mamy więc obecnie przy końcu 1896 r., zdobyty wśród ofiarnego trudu parafian i 

proboszcza, zalążek parafii, to co konieczne do jej istnienia: kościół tymczasowy i szkolę. 

Ale właściwa praca około wzniesienia budynków parafialnych teraz dopiero się 

rozpocznie. Podziwiać trzeba ogromny zapał i cierpliwy wysiłek parafian, którzy wśród 

ciągłych nawoływań do coraz nowych ofiar, nie zniechęcają się. — Podziwiać musimy 

energię ks. Proboszcza, który w tym samym czasie kiedy buduje, spłaca także długi, za to 

co już zrobione i planuje to, co ma być zrobione w najbliższej przyszłości. Nic dziwnego, 

że w tempie iście amerykańskim, w przeciągu ośmiu lat — od 1896 do 1904 mamy tu 

wybudowane wszystko, co naszą parafię uczyniło parafią wielką. — Ogłoszenia parafialne 

mówią nam, że w r. 1897 i 1898 jeszcze w tym pierwszym budynku wykańcza się wnętrze: 

malowanie, sprawianie sprzętów, — a już w 1899 z $52.000.00 spłaconych jest przeszło 

$20.000.00 długu. I już w r. 1900 ks. Proboszcz rozgląda się za wzorem dla nowego 

kościoła, który ma być nie byle jaki, który ma być okazały. — W r. 1901 — jakby 

tymczasem, zanim ważniejsze sprawy się zaczną — spisany zostaje kontrakt na nową 

plebanię (poprzedniczka obecnej), która w następnym roku 1902 zostaje wzniesiona 

kosztem S12.000.00. Szybko zbudowana i niewielka, ale solidna i piękna. Materiał ten 

sam, którym w r. 1904 budowany będzie nasz kościół, a urządzenia wewnętrzne — jak na 

owe czasy — niemal luksusowe. Przeznaczona dla dwu, trzech najwyżej księży, — dawała 

nieraz mieszkanie pięciu i sześciu kapłanom i służyła parafii — z małymi dobudówkami 

później — przez 55 lat, aż do r. 1957. 

W tym samym jeszcze roku 1902, kiedy kończono plebanię, ks. Proboszcz ogłasza, 

że ma „przecudny plan na nowy kościół". Kontrakt na budowę tego pięknego naszego 

kościoła podpisany został w r. 1903. Koszt miał wynosić $75.000.00, sumę niemałą w tych 

czasach, kiedy 5 centów miało dużą wartość. Zaraz też po podpisaniu kontraktu dnia 1 
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lipca zaczyna się praca, a dnia 4 października ks. Biskup przyjeżdża, aby poświęcić 

kamień węgielny. Do dziś z szacunkiem patrzymy na ten kamień i na datę 1903 na froncie 

kościoła. — Na poświęcenie, które odbędzie się o godzinie 4-tej, ks. Proboszcz zaprasza 

„wszystkie towarzystwa tak wojskowe jak i cywilne", nie mówiąc już o kościelnych. 

Komitet ma zaprosić wszystkich w okolicy. Pan Wal Jabłoński, jako marszałek ma się 

postarać, by przyjęcie wypadło jak najwspanialej. Po ks. Biskupa towarzystwa wychodzą 

daleko na Driggs Ave, aż do North 6-th Street, do dzisiejszej stacji kolejki podziemnej. — 

Z okazji uroczystości tej rozprzedawano pamiątki: obrazy naszej świątyni. 

Od tej chwili zwłaszcza, aż do poświęcenia gotowego już kościoła wre praca, by nie 

tylko stanął kościół wspaniały, ale żeby wnętrze jego było godne wyglądu zewnętrznego. 

„Zapraszam was do ofiary w imię Pana Jezusa i honoru narodowości naszej. Dalej, bracia, 

do dzieła" — takimi słowami, niby Prorok Starego Testamentu, wzywa Proboszcz swych 

parafian do ofiar. To też śpieszyły Towarzystwa, nie tylko kościelne ale i świeckie, — 

śpieszyli i ludzie pojedynczy, by ufundować, czy też przyczynić się do ufundowania 

ołtarzy, figur i zegara na wieży. Nawet dzieci szkolne obchodziły domy parafian 

kolektując na okna. W ten sposób na dzień 13 listopada 1904 r. stanął kościół naprawdę 

piękny, w stylu gotyckim, z dwiema strzelistymi wieżami, wewnątrz mający tysiąc miejsc 

w ławkach i 250 na chórze. 

Poświęcenie kościoła. 

Uroczystość ta odbyła się z całą okazałością w samo święto Patrona naszego Św. 

Stanisława Kostki, które w tym roku przypadało w niedzielę. We wigilię, w sobotę, 

odprawiono solenne nieszpory z kazaniem ks. Misjonarza w starym kościele. Było to 

pożegnanie starego kościoła. — W niedzielę poświęcenie kościoła jest o godz. 10:30. 

Towarzystwa jednak zbierają się już o godz. 9:00, bo znowu trzeba będzie pójść do North 

6-th Street, by powitać ks. Biskupa i wprowadzić go do kościoła. „W kościele, marszałka, 

pana Piechockiego proszę słuchać — tak ogłasza ks. Proboszcz w niedzielę poprzednią. — 

Gościom dajcie pierwszeństwo. Główny Komitet zajmie się towarzystwami w pochodzie, 

a Panie Polskie niech z łaski swej zajmą się „bramą powitalną" na przyjęcie Biskupa". — 

Widzimy jak ks. Proboszcz myślał i pamiętał o wszystkim. — Warto także przytoczyć 

słowa, którymi w niedzielę po poświęceniu dziękował wszystkim współpracownikom. W 

samych tych słowach miłych wyczuwa się zadowolenie i satysfakcję z tego, że wszystko 

udało się znakomicie. „Serdecznie dziękuję najprzód i głównie Komitetowi za ich szczerą 

pracę, której się podjęli dla tak godnego przyjęcia ks. Biskupa. Bóg zapłać serdecznie tym 

panom. Potem dziękuję szczerze wszystkim towarzystwom naszym i obcym, iż nie lękali 

się deszczu, ale jako wierni synowie polscy szczerze wypełnili swój obowiązek. Bóg wam 

zapłać, bracia i siostry kochane. Wiem, że kiedyś za tę pracę Bóg wam wynagrodzi. 

Wszystkim zatem i każdemu z osobna dziękuję w moim imieniu i całej parafii. Niech Bóg 

wam, kochani, to wynagrodzi. Ślicznie się zachowują nasi Kadeci i rodzice ich mogą być 

dumni z takich dziatek, które na obczyźnie — jako nasi następcy — tak ładnie 

rozpoczynają. Oby ich jak najwięcej było w tym Towarzystwie Kadetów. Także 

serdecznie dziękuje całej parafii za piękny kielich, który wręczył mi ks. Biskup, jako 
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prezent od parafii Św. Stanisława Kostki. Bóg wam wielki zapłać za tak dobre i szlachetne 

serca wasze". 

Z okazji poświecenia wydany został wspomniany już „Pamiętnik". Jest to broszura 

obejmująca 56 stron. Frontowa strona angielska, wewnątrz tekst polski i łaciński, — 

ogłoszenia przeważnie angielskie, ale są i polskie. Tytuł: „Souvenir of the Dedication of 

Stanislaus K. Church". Świątynia nasza, wraz z wiernymi, poświęcona została w tym 

czasie także w inny sposób, mianowicie przez misję świętą, odprawioną niedługo po 

poświęceniu kościoła, na początku stycznia 1905 r. 

Ażeby skończyć opowiadanie o budynkach w parafii, o urządzeniu zwłaszcza 

ukochanego kościoła w ciągu tych pierwszych 25-ciu lat — dodajmy, że praca ta trwa 

niemal do końca ćwierćwiecza. Jeszcze w 1914 r. i w następnych kolektuje się na 

malowanie kościoła, na marmurową ambonę, na wspaniałe elektryczne kandelabry, na 

zegar, a wreszcie w r. 1919 na solidny, miedziany (koprowy) dach. Ażeby zdobyć fundusz 

na zegar, urządza się nawet Block Party — bardzo popularne po I-szej i II-iej Wojnie 

Światowej, — światła, domy ustrojone flagami itd. — także zegar pokazał się na wieży w 

tym samym roku i w lecie 1919 r. zaczął głosić chwałę Bożą na całą okolicę. — 

Najpoważniejszym jednak wydatkiem było $35.000.00 w latach 1912-13. Za sumę tę 

doprowadzono starą szkołę do dzisiejszego wyglądu: przerobiono wnętrze i dodano jedno 

piętro.  

Kilka ważniejszych spraw pierwszego 25-lecia. 

Należą do nich na pierwszym miejscu Misje święte.  

Po raz pierwszy odbyły się one w naszej parafii zaraz w pierwszą rocznicę jej 

założenia, tj. w r. 1897, od 20 do 28 listopada. Dawali je Ojcowie Jezuici. Zachowana do 

dziś Pamiątka-fotografia przedstawia nam ich twarze i podaje nazwiska: O. L. Suchowski, 

S.J., O F Stuer, S.J., O. S. Wnęk, S.J. 

Następna misja, jak już wspomniano, została odprawiona w nowym, świeżo 

wzniesionym kościele, na początku stycznia 1905 r. A potem dalsze: — w marcu 1908, w 

listopadzie 1914 i w styczniu 1919 r. — Widać, że ks. Proboszcz dbał o duchowe dobro 

swych parafian. 

Ks. Arcybiskup Albin Symon odwiedza naszą parafię 18 września 1905. Któż to był 

Arcybiskup Symon? Był to pierwszy prawdopodobnie biskup polski, który bawił w 

Ameryce. — Urodził się w 1841 r. koło Żytomierza (zabór rosyjski). W Żytomierzu 

wstąpił do Seminarium Duchownego, ale studiował także w Akademii Duchownej w 

Petersburgu i na Uniwersytecie w Monachium, w Niemczech. Święcenia otrzymał w r. 

1864. Uczył następnie w Akademii Petersburskiej i był jej rektorem. W r. 1891 został 

biskupem koadiutorem w Mohylewie. W r. 1897 zostaje mianowany biskupem 

ordynariuszem w Płocku. Jednak za niedopuszczenie do rusyfikacji Kościoła Katolickiego 

na Litwie, w tym samym roku został zesłany przez rząd carski do Odessy. Zwolniony po 

jakimś czasie, wyjeżdża do Rzymu. Tutaj w r. 1901 otrzymuje godność arcybiskupa. 
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W r. 1905 był w Ameryce, zwiedzał parafie nasze polskie w związki ze sprawą 

hierarchii polskiej w Stanach. Katolicy-Polacy w stosunku do Katolików- Irlandczyków i 

Niemców dość długo byli tutaj upośledzeni. Mimo znacznej liczby parafii nie mieliśmy 

wtedy wśród duchowieństwa żadnych wyższych przedstawicieli, przez których można by 

było załatwić jakąś sprawę ważniejszą, czy też upomnieć się o krzywdę. Polacy 

zaczęli więc organizować się i wreszcie wysłali w tej sprawie delegację do Rzymu. Na 

czele jej stał znany wówczas działacz (autor „Historii Polskiej w Ameryce") ks. Wacław 

Kruszka. W odpowiedzi na to Papież, św. Pius X, posłał do Ameryki, jako swego 

osobistego delegata ks. Arcybiskupa Symona, aby przypatrzył się stosunkom na miejscu i 

zdał mu sprawę. 

W Ameryce spędził ks. Arcybiskup Symon kilka miesięcy. Uroczyście wszędzie 

przyjmowany, był także w naszej parafii. Po powrocie do Rzymu jak najkorzystniej 

sprawę naszą przedstawił Ojcu Św. Sprawozdanie to — wydane potem drukiem — 

powołuje się na fakty, na dane statystyczne i nieraz - kiedy mówi o polskim ludzie 

katolickim i klerze - podkreślane bywa bezpośrednimi słowami Arcybiskupa: „Sam ich 

widziałem, poznałem, słuchałem ich błagań, oceniłem ich słuszność". — Niedługo też 

potem w r. 1908 dzięki niemu Polonia tutejsza otrzymała pierwszego Biskupa, którym był 

ks. Paweł Rhode. Po nim poszli inni, a dziś mamy już grupę biskupów, a nawet kardynała 

Polaka, Jana Króla, Arcybiskupa Filadelfijskiego, który ostatnio został obrany 

Przewodniczącym Konferencji Biskupów w Stanach. 

 Ks. Arcybiskup Symon potem wrócił z Rzymu do swoich, do Polski. Zamieszkał w 

Krakowie, gdzie zarządzał jedną z dużych parafii, parafią Najśw. Maryi Panny. Tu przy 

sławnym kościele Mariackim mieszkał i pracował także naukowo. Jest autorem dzieł 

historycznych i innych. Zmarł w r. 1918. Paderewski w naszej parafii. „W środę (1 marca 

1916) wieczorem o godz. 7-mej Państwo Paderewscy będą u nas" — tak brzmi jedno z 

ogłoszeń niedzielnych z tego czasu. — Są to lata Pierwszej Wojny Światowej, kiedy 

walczono także o Polskę, lata w których Ojczyzna nasza na nowo powstawała do życia. 

Jaki był wkład Polonii Amerykańskiej w tę walkę, do jakiego stopnia przyczyniła się ona 

do powstania Polski — o tym dowiadujemy się dość dokładnie z dzieł historycznych. — 

Mało natomiast wiemy, jaki w tym ogólnym wysiłku mógł być udział naszej parafii. 

Wiemy, że istniały u nas Towarzystwa Kadetów, Gniazda Sokołów. W r. 1912 nawołuje 

ks. Proboszcz, by „zakładać Gniazda Sokole, ale z Bogiem i dla Ojczyzny". Z tych to 

właśnie towarzystw przede wszystkim poszli ochotnicy do Armii Hallera, by walczyć o 

Polskę. Z naszej parafii, łącznie z parafią Matki Boskiej Pocieszenia, poszło około 80 

ochotników, nie licząc tych, którzy byli w obozach w Kanadzie. — Tak świadczy p. 

Bolesław Kroczak, długoletni prezes Tow. Weteranów P.L.A.V. — Po za tym Stow. 

Weteranów Armii Hallera istnieje u nas przez szereg lat po wojnie. Jeszcze w r. 1933 mają 

oni poświęcenie sztandaru, uroczystość w nowej sali szkolnej, bankiet itd. 

Inne ogłoszenie z 23 listopada 1913 r. mówi: „Posiedzenie wszystkich obywateli i 

towarzystw względem Rady Narodowej". — Rada ta powstała właśnie w tym roku i 

skupiała wszystkie organizacje i wszystkie pisma religijno-patriotyczne polskie w całej 
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Ameryce. Na czele jej stał ks. biskup Paweł Rhode. — Kiedy w r. 1915 przybył do 

Ameryki Ignacy Jan Paderewski, Rada utworzyła tzw. „Wydział Narodowy". Przez swe 

oddziały starał się on dotrzeć do wszystkich Polaków. W jakim celu? By razem wspólnie 

stworzyć pewną siłę, która mogłaby wpływać na opinię całego Kraju, aby Stany 

Zjednoczone poparły sprawę Polski i jej wolności. Rezultatem tych starań był w sławnych 

14 punktach Wilsona punkt 13, który żądał niepodległego państwa polskiego z wolnym 

dostępem do morza. — Innym celem Wydziału było organizowanie dla Polski pomocy 

materialnej. Trzeba podkreślić, że ofiarność wszędzie było olbrzymia, a wartość ofiar 

dosięgała wielu milionów dolarów. „Wydział" także przygotowuje ochotników, którzy 

będą walczyć za Polskę. Ze Stanów w Armii Hallera była ich grupa największa obliczana 

na około 28 tysięcy. Po swoim przyjeździe w r. 1915 na czele Wydziału, obok ks. Biskupa 

Rhode, stał właśnie Paderewski. On to objeżdżał miasta wielkie i małe, odwiedzał parafie, 

przemawiał, zachęcał, porywał słuchaczy i jemu chyba najwięcej zawdzięcza nasza 

Polonia to, że w tych latach tak wspaniale przysłużyła się swej starej Ojczyźnie. 

Srebrny Jubileusz ks. Proboszcza. W roku 1916, dnia 29 listopada obchodził ks. 

Wysiecki 25-cio lecie kapłaństwa. Obchodził je — mamy wrażenie — raczej spokojnie, 

bez zbytniego rozgłosu. W każdym razie nie dochowały się świadectwa, które by 

świadczyły, że było inaczej. Dochowała się jedynie kartka-fotografia ks. Jubilata, otoczona 

w czterech rogach czterema zdjęciami ks. Proboszcza z różnych lat jego życia. Na 

odwrocie krótki jego życiorys. 

Srebrny Jubileusz Parafii. Zamykamy pierwsze 25-cio lecie nutą uroczystą i 

podniosłą — wspomnieniem obchodu pierwszego Jubileuszu parafii przy końcu 192 lr. — 

Przygotowania trwały od roku, od 5 grudnia 1920 r. „Posiedzenia delegatów Towarzystw 

względem Jubileuszu... Następnie bal na dochód Jubileuszu". I już odtąd w ogłoszeniach 

przeplatają się zebrania Komitetu Jubileuszowego i zabawy na dochód Jubileuszu. 

Samą uroczystość urządzono w niedzielę 11 grudnia 1921 r. Sumę uroczystą z asystą 

celebrował ks. Teodor Regulski, pierwszy kapłan z naszej parafii. Towarzystwa wystąpiły 

gremialnie. Po południu te same Towarzystwa, dzieci w bieli, Dzieci Marii w białych 

sukienkach przygotowują się na przyjęcie Biskupa. Z okien domów, na ulicach zwłaszcza 

bliższych kościoła, powiewają sztandary. O godz. 3:30 ks. Biskup przybywa i 

rozpoczynają się Nieszpory. Kazanie polskie, po czym ks. Biskup przemawia po angielsku 

i udziela Sakramentu Bierzmowania dużej gromadzie, około 400 dzieciom. Kończy się 

nabożeństwo uroczystym błogosławieństwem. — Nie zapomniano o szkole i młodzieży 

szkolnej. W niedzielę poprzedzającą Jubileusz parafii, o godz. 7-mej wieczorem szkoła i 

dzieci miały swój osobny jubileusz z przedstawieniem i zabawą. 

Nasi parafianie. Kim byli parafianie pierwszego 25-ciolecia? Z całą pewnością 

można twierdzić, że byli to przede wszystkim ludzie młodzi, energiczni, ambitni, szczerze 

przywiązani do swej wiary katolickiej, do swej polskości. Świadczą o tym dobitnie piękne 

dzieła, istniejące do dzisiaj, jakie po sobie zostawili. 

Skąd pochodzili? — Opierając się na zapisach w księgach ślubów i w księgach 

ochrzczonych dochodzimy do wniosku, że co najmniej połowa z nich pochodziła z tej 
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części Polski, która graniczyła z ówczesnymi Prusami Wschodnimi, a więc z okolic 

Bydgoszczy, Włocławka, Płocka, Przasnysza, Ostrołęki, Białegostoku i naturalnie z okolic 

Rostkowa, gdzie ujrzał światło dzienne Patron naszego kościoła, święty Stanisław Kostka. 

Druga z kolei grupa wywodzi swój ród z Małopolski, a więc z okolic Rzeszowa, 

Tarnowa itd. — Po tych następuje Pomorze, województwo poznańskie i inne okolice 

Polski. 

Dopiero po II Wojnie Światowej, z napływem nowej emigracji, osiedlają się na 

terenie naszej parafii Polacy ze wschodnich rubieży Polski, z Wołynia, z okolic Lwowa itd. 

Przyszli oni do nas mozolną, długą drogą przez Azję, Afrykę czy Amerykę Południową. 

Z dawnej naszej rodziny parafialnej wielu odeszło do Boga. Wielu, zwłaszcza 

staruszków, poszło z bólem serca za swoimi dziećmi na Long Island, do New Jersey itd. 

Nie zerwali jednak więzów ze swoją parafią. Ku zbudowaniu innych, a naszej pociesze, 

wracają do swej ukochanej parafii przynajmniej na większe święta i uroczystości. A 

marzeniem wielu z nich jest, aby być pochowanym po polsku z kościoła Św. Stanisława 

Kostki na Greenpoincie. 

Reverend Leon Wysiecki, 1896 - Founder and First Pastor of St. Stanislaus 

Kostka Parish, Proboszcz 1896-1922 

Ks. Leon Wysiecki urodził się 19-go czerwca 1866 r. w miejscowości Luzino w 

Prusach Zachodnich (obecnie — powiat Wejherowo, województwo Gdańsk) Po 

ukończeniu w Lubawie (woj. Olsztyn) siódmej klasy gimnazjalnej, tzn. rok przed 

rozpoczęciem studiów uniwersyteckich, emigruje do Stanów i tu w r. 1886 wstępuje do 

Seminarium Polskiego w Detroit, Mich. Przyjęty do diecezji brooklyńskiej, dnia 29  

listopada 1891 r. otrzymuje świecenia kapłańskie z rąk pierwszego Ordynariusza tej 

diecezji Biskupa Jana Loughlin i zaraz obejmuje obowiązki asystenta parafii Św. 

Kazimierza przy Greene Ave, gdzie proboszczem w tym czasie był ks. Wincenty 

Bronikowski. 

Po siedmiu miesiącach ks. Bronikowski wyjeżdża do Europy, a ks. Wysiecki 

zostaje na jego miejsce proboszczem (1892). Jest kapłanem gorliwym. Opiekuje się 

rodakami, którzy osiedlili się w South Brooklynie i dzięki jego staraniom powstała tu 

nowa parafia Marki Boskiej Częstochowskiej (1896), której proboszczem został ks. 

Bolesław Puchalski. 

W tym samym roku, także dzięki jego wysiłkom zostaje wzniesiony tymczasowy 

kościół i szkoła parafii św. Stanisława Kostki przy Driggs Ave, a w roku 1904 nasz nowy 

kościół. — Ks. Wysiecki odchodzi z parafii Św. Kazimierza i obejmuje parafię św. 

Stanisława Kostki oficjalnie w r. 1898, choć nad jej założeniem pracował już przed 

rokiem 1896.  Proboszczem był u nas do r. 1922. W tym roku opuszcza parafię i 

wyjeżdża, a w grudniu rezygnuje z probostwa. Przez jakiś czas przebywa prawdopo-

dobnie w swoich rodzinnych stronach, w Wejherowie, a od czerwca 1924 r. obejmuje 

probostwo w miejscowości Solec Zdrój (powiat Busko, woj. Kielce). Tutaj umiera w 

roku następnym 10-eo grudnia 1925. Zmarł nagle z powodu wylewu krwi do mózgu. 

Przeżył lat niespełna 60. Pochowany został w Solcu Zdroju, - jednak na żądanie rodziny 
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ciało jego niedługo po pogrzebie przewiezione zostało do Wejherowa i pogrzebane wśród 

swoich. 

 

II. Księża Misjonarze przejmują zarząd parafii.  

Droga ku połowie stulecia nie pod szczęśliwą gwiazdą się zaczęła. Zaledwie parę dni 

(15 grudnia 1921 r.) po uroczystościach jubileuszowych 25-cio lecia w naszym kościele 

wybuchł pożar i zniszczył ołtarz główny wraz z całym prezbiterium. Prawdopodobnie był 

to przypadek: dopalająca się świeca, czy lampka ze światłem, która pękła..., a pamiętajmy, 

że pierwszy ołtarz był drewniany. Szkoda musiała być znaczna, skoro ks. Biskup pozwolił 

parafii na wydatek w wysokości $40.000.00, by naprawić zniszczenia. 

W chwili jubileuszu wydawało się zapewne, że teraz jest już kościół okazały, szkoła, 

dom sióstr, plebania, że więc można już będzie odetchnąć nieco w tym ustawicznym 

kołowrocie prac, zbiórek ofiar. Tymczasem teraz rozpoczęło się znowu to samo co przez 

tyle lat: praca towarzystw, nadzwyczajne kolekty i stałe zapraszanie do ofiar. Tak szło 

przez parę miesięcy w r. 1922. Jednak coraz bardziej dało się odczuwać w parafii 

niezadowolenie, przechodzące powoli we wrzenie. — Ks. Proboszcz usiłował uspokoić je, 

ogłaszając misję w środku lata. 

Ale niezadowolenie, rosnące coraz bardziej — we wrześniu doprowadziło wreszcie 

do wybuchu, do otwartego buntu przeciw ks. Proboszczowi, który w tej sytuacji opuścił 

parafię i wyjechał. Ks. Biskup zamianował wtedy tymczasowego administratora. Został 

nim ks. Thomas Nummey, proboszcz parafii Dzieciątka Jezus w Richmond Hill, N.Y. Był 

odpowiedzialny za parafię i zarządzał nią. Opiekę duchową zaś w niej tu na miejscu oddał 

ks. Biskup w ręce polskich misjonarzy. Byli to: ks. Antoni Mazurkiewicz, C.M. i ks. 

Wacław Jęczmionka, C.M. 

W niedługim czasie jednak, bo w grudniu tegoż roku (1922), w liście z 9 grudnia, ks. 

Biskup każe ks. Administratorowi ogłosić parafianom z ambony, że otrzymał od ks. 

Wysieckiego rezygnację z probostwa, którą to rezygnację przyjmuje i że parafię w zarząd 

oddaje ks. A. Mazurkiewiczowi. A więc tak jak od paru miesięcy, misjonarze w dalszym 

ciągu pracują tutaj i wrzenie z wolna się uspokaja. Misjonarze ci byli tu jednak 

prowizorycznie tylko, jakby na przedłużonej misji. 

Rok później, w 1923, ks. Kasper Słomiński, C.M., główny przełożony, czyli 

wizytator Księży Misjonarzy polskich w Krakowie, który tu wizytował placówki polskie 

misjonarskie, chciał zabrać misjonarzy z parafii Św. Stanisława Kostki, gdyż potrzebował 

ich na misjach. Jednak na prośbę ks. Biskupa pozostawił już na stałe. W ten sposób 

urzędowo otwarty został tutaj dom misjonarski, którego pierwszym przełożonym ks. 

Wizytator zamianował ks. Pawła Waszko, C.M. Równocześnie w imieniu Zgromadzenia 

sprawował on urząd proboszcza parafii, w której Księża Misjonarze pracują aż do dzisiaj. 
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Źródła rozdarcia parafii.  

Jaki był powód zaburzeń, których ofiarą stał się pierwszy nasz proboszcz ks. L. 

Wysiecki? — Z tego prawdopodobnie nikt nie zdawał sobie sprawy z całkowitą 

dokładnością wtedy — a tym bardziej trudno zdać sobie sprawę ze stu procentową 

pewnością dzisiaj. Powód zapewne był nie jeden. Wspomnieliśmy już i wiemy, że od 

samego początku była w parafii pewna grupa malkontentów, którzy przeciwni byli temu, 

żeby kościół nasz stał tutaj gdzie stoi, bo oni chcieliby by był tam, gdzie oni byli. — Prócz 

tego miał ks. Proboszcz od kilku lat przeciwników w narodowcach, którzy na krótko przed 

jego wyjazdem odrywają dość znaczną grupę parafian Zmartwychwstania Pańskiego. — 

Wreszcie — były to zapewne czasy sposobne do tego rodzaju zaburzeń, bo były to 

początki osadnictwa ludowego. Ludzie ci, emigranci pochodzący ze wsi, dużo nieraz 

musieli wycierpieć ze strony różnych oszustów i wyzyskiwaczy zanim dostali potrzebne 

dokumenty i bilety podróżne i zanim przepłynęli ocean. Po tych przejściach teraz oto nagle 

znaleźli się w zupełnie innych niż dotąd w Polsce warunkach. Nic dziwnego, że 

wichrzyciele, choćby ich była garstka tylko, mieli wśród nich szerokie pole do działania. 

— Czytamy w „Pamiętniku", że parafia św. Kazimierza w przeciągu 23 tylko lat od 

założenia (1875-1898) miała aż siedmiu proboszczów. Jeszcze najdłużej z nich — 5 lat — 

pracował tam ks. Wysiecki. Inni albo opuszczali parafię zniechęceni, albo umierali 

stosunkowo młodo — z powodu zaburzeń i przykrości ze strony wichrzycieli. Jeśli 

weźmiemy to pod uwagę, to okres 26 lat — tak długo proboszczował ks. Wysiecki u nas — 

musi wydać się faktem niezwykłym raczej i daje dużo do myślenia. Nawet w porównaniu z 

następcami — już w czasach spokojniejszych — był on kapłanem, który urzędował tutaj 

najdłużej. A że urzędował owocnie, o tym łatwo jeszcze dziś się przekonać. — Jeszcze 

jeden czynnik, który w podobnych, pełnych zamieszania okresach, zwykle odgrywa rolę, 

prawdopodobnie występował i tutaj, a mianowicie, pieniądze. Pomyślmy, ile tysięcy 

kosztowało to stworzenie wspaniałej parafii z niczego. Pomyślmy, ile ci ludzie niedawno 

przybyli, bardzo ciężko pracujący, niemal ustawicznie dawać musieli przez 25 lat. — Ks. 

Proboszcz — wiemy, że nie wymyślał, broń Boże, nie krzyczał, — ale stale prosił, 

naciskał, bo cóż miał robić? — Czy więc można się dziwić, że w takiej sytuacji, gdy 

znaleźli się podżegacze i zaczęli pracować gębą, część parafii zwróciła się przeciw 

swojemu proboszczowi — Sprawa oparła się o ks. Biskupa. Ks. Proboszcz zrażony 

zapewne niewdzięcznością za tyle lat pracy, ustąpił, wyjechał a potem zrezygnował. Jak 

prorok Jonasz, by uciszyć burzę morską kazał się wrzucić w morze — tak i on poświęcił 

siebie, aby uciszyć burzę w parafii. 

Pierwszych trzech proboszczów. 

Byli to: ks. Antoni Mazurkiewicz C.M. (1922-1923), ks. Paweł Waszko, C.M. 

(1923-1927) i ks. Jan Pieniążek, C.M. (1927-1929). — W tym czasie parafia nasza powoli 

zaczyna wracać do równowagi. Wraca też dawna ofiarność. Nie ma wielkich planów, nie 

myśli się o nowych budynkach na razie, ale, jak w każdej parafii, stale są nowe wydatki. 

—A więc najpierw te złączone z niedawnym pożarem: ołtarz główny, krzyż wielki i grupa 

figur pod krzyżem na ołtarzu. Potem nowy grób na Wielki Tydzień, chrzcielnica 

marmurowa, z Europy sprowadzona — a przede wszystkim organ nowy, na który od 
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dłuższego już czasu zbiera się fundusze z pomocą różnych imprez i składanych ofiar. 

Wreszcie organ ten nowy — któremu w r. 1942 aby był jeszcze bogatszy, dodano 12 

głosów kosztem 13.000.00 — a który do dziś dnia nam służy poświęcony zostaje 20 lipca 

1924 r. W tym dniu obchodzono uroczystość św. Wincentego a Paulo, założyciela Księży 

Misjonarzy, i równocześnie poświęcono także i figurę tego świętego. Organ kosztował 

$12,000.00. 

Nowa szkoła  

Następnym, wielkim już przedsięwzięciem, miała być nowa szkoła. — Parafia rosła, 

dzieci przybywało, tak, że nawet dolny kościół zajęty był na klasy. Liczba ich stale 

wzrastała, gwałtownie domagała się nowych miejsc, nowych sal, nowego budynku. A więc 

już w r. 1926 ks. Waszko zakupuje miejsca pod nowa szkołę. Następca jego, młody i 

energiczny ks. Pieniążek, w r. 1927 decyduje, że trzeba budowę zacząć. Zawiera więc 

kontrakt i myśli o budynkach. Cel ten nowa szkoła koncentruje teraz wszystkie wysiłki 

licznych towarzystw i wszystkich parafian. Jest to sprawa niemała. Szkoła nowa — to 

znaczy 18 dużych klas, audytorium na 700 miejsc, a w suterynach sale zebrań dla 

towarzystw, kuchnia itd. — ma być godna naszej wielkiej parafii. Dlatego też jeszcze długi 

czas po jej wybudowaniu (1929) będzie się trzeba troszczyć o spłacenie zaległości. 

Na razie 20 maja 1928 r. mamy ogłoszenie, że w czwartek odprawiona zostanie 

uroczysta Msza św z asystą na intencję budowy szkoły, a po Mszy Św. poświęcenie 

miejsca pod budowę. Czyli że budowa jest rozpoczęta. — 28 października uroczyste 

Nieszpory, potem procesja na miejsce nowej szkoły i poświęcenie kamienia węgielnego. I 

wreszcie, niemal dokładnie w rok po poświęceniu miejsca i zaczęciu pracy, 30 maja 1929 

r. poświęcenie nowej szkoły. Było to święto Bożego Ciała. Uroczyste Nieszpory z 

kazaniem. „Po Nieszporach towarzystwa męskie z orkiestrą obejdą ulicami Humboldt, 

Nassau i Newel i ustawią się od strony Nassau przed szkołą, w oczekiwaniu na ks. 

Biskupa. Towarzystwa żeńskie, dzieci szkolne, ministranci i duchowieństwo zaczekają na 

przyjazd ks. Biskupa w kościele i po odprawionym błogosławieństwie wyruszą procesją 

do szkoły. Po poświęceniu, towarzystwa i parafianie wejdą do nowej sali, gdzie odbędzie 

się Akademia: przemowy, popisy dzieci i występ chóru". — Tak odbyło się poświęcenie 

nowej szkoły i oddanie jej do użytku parafii. Nie skończyła się jednak znojna praca, aby 

olbrzymi koszt szkoły (blisko $350.000.00) wyrównać, by spłacić dług i to teraz kiedy 

nastają lata depresji, która wszędzie daje się we znaki. — Dodajmy nawiasem, że warto by 

było, aby ci rodacy, którzy w ostatnich latach zapisują się do naszej polskiej parafii, 

pomyśleli: ile naszym ojcom zawdzięczamy dzisiaj my, którzy przychodzimy sami i z 

dziećmi, jakby do gotowego. 

Towarzystwa parafialne  

Wspomnieliśmy o różnych imprezach, które były jednym z poważnych źródeł 

dochodów parafii. Imprezy te urządzane są przez towarzystwa, a dochód z nich niemal 

stale ogłoszony jest z ambony jako dochód na parafię — a w tych czasach, o których 

piszemy — na szkołę. Podziwiać trzeba gorliwość naszych towarzystw w tych latach. 
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Weźmy pod uwagę jakikolwiek przeciętny rok, np. rok 1930. Od początku roku do I 

Niedzieli Postu mamy 9 niedziel. We wszystkie, z wyjątkiem dwóch, urządzane są 

zabawy, czy też bale, bo tak te zabawy wtedy szumnie nazywano. Nie bądźmy zbyt 

pochopni w wydawaniu sądu o nich. Nie myślmy, że parafia tylko się bawiła. Przede 

wszystkim nie były to zabawy w stylu starokrajskim — nieraz sztywne, to czasem znów 

nieopanowane, a zwykle kończące się rano. Tu panowała atmosfera swojska, rodzinna jak 

na pikniku czy bazarze, a wszystko kończyło się koło północy, bo ludzie rano idą do pracy 

lub święcą niedzielę. Ale przy tym wszystko było szczerze po polsku. 

Idźmy jednak dalej. — Doszliśmy do Wielkiego Postu. Nie bawiono się oczywiście 

w Poście... poszczono surowiej niż dziś. Ale za to dawano przedstawienia sceniczne o 

treści poważnej, a w następnych latach przedstawienia filmowe. Zaraz jednak w Święto 

Wielkanocne mamy instalację Tow. św. Anny i bal. W następną niedzielę Tow. św. 

Alojzego urządza przedstawienie i bal. Potem z okazji obchodu 3 Maja i Dnia Matek (11 

maja) mamy wieczornicę (mowy, śpiewy, występy na scenie) i znowu bal. Dwie niedziele 

potem: Kółko Dramatyczne ma przedstawienie i bal. Następny tydzień: bal Chóru św. 

Cecylii. — Teraz jest już koniec roku szkolnego — graduacja i lato z piknikami, czasem 

piknik któregoś z towarzystw, ale zawsze parafialny, który w omawianym roku przyniósł 

dochodu $1,920.00, a więc sumę nie do pogardzenia. — Od początku września do 

Adwentu, czyli w ciągu trzech miesięcy mamy znowu 9 imprez: zabawy i przedstawienia, 

nie licząc w tym bazaru. — Bazar w tych czasach trwa cały tydzień i przez 7 dni pracę swą 

dawały towarzystwa, w takim na przykład porządku: Niedziela — Tow. św. Teresy i Córy 

Zjednoczenia, Poniedziałek — Tow. św. Barbary i Trzeci Zakon, Wtorek — Dzieci Marii, 

Środa — Tow. św. Alojzego, Skauci, Tow. św. Józefa, Czwartek — Tow. Różańca Św., 

Serca Jezus, Chór, Piątek — Tow. św. Jana Chrzciciela, św. Stanisława i Kółko 

Dramatyczne, Sobota — Weterani Polscy, Weterani Amerykańscy i Oddział Pań. — 

Następnie jeszcze w Adwencie jest jedno przedstawienie sceniczne, a film w drugi wieczór 

niedzielny. Na Boże Narodzenie zawsze wspaniale przygotowywano „Jasełka" dzieci 

szkolnych. Wszystkie te imprezy cieszyły się taką frekwencją, że spóźnialski musiał się 

rozglądać i mocno przeciskać, by znaleźć miejsce, a przed drzwiami szeroko otwartymi 

zawsze stała gromada. 

Ofiarność okazywana w imprezach i kolektach nie ograniczała się wyłącznie do 

spraw naszych własnych, parafialnych. Owszem idą ofiary na bliskie zawsze sercu 

naszych parafian cele, na sprawy w Ojczyźnie, w Polsce: a to na Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, na Seminarium w Sandomierzu, na kościół w Warszawie, na Małe Seminarium 

w Krakowie, na Zakład Wychowawczy w Bydgoszczy, — ale idą także i na powodzian w 

dalekiej Japonii. I — sądząc z serdecznych podziękowań, przysyłanych nam — ofiary te 

były widocznie nie byle jakie. 

Arcybiskup Jan Cieplak w naszej parafii  

Poświęcamy mu, temu męczennikowi za wiarę, krótką wzmiankę. — Był najpierw 

biskupem sufraganem w diecezji mohylewskiej, a w r. 1919, po uwięzieniu Arcybiskupa 

Roppa, rządzi tą diecezją jako wikariusz generalny. Są to czasy, kiedy komuniści w Rosji 



14 

 

doszli do władzy i przeprowadzają swoje straszne „czystki". Uwięziony razem z 

Arcybiskupem ks. prałat Budkiewicz został zasądzony i stracony, czyli zamordowany, 

podobnie jak inni księża pracujący dotąd na terenie Rosji carskiej, a teraz bolszewickiej. 

Arcybiskup Cieplak uwięziony w r. 1920 przetrzymywany był w więzieniu dwa lata. W r. 

1923 po głośnym procesie został skazany na śmierć, jako katolik i jako patriota polski. Na 

skutek protestów państw europejskich i Stanów, komuniści zmienili mu karę śmierci na 10 

lat więzienia. Obchodzono się tam z nim — człowiekiem, który w r. 1923 liczył już 66 lat 

— strasznie, dręcząc fizycznie i duchowo, także tracił zdrowie coraz bardziej. Aż w końcu 

r. 1925, na apel przedstawicieli państw i Ojca św. władze komunistyczne zwolniły go z 

więzienia i wypędziły z Rosji. Odstawiony do granicy łotewskiej, udał się najpierw do 

Polski, a potem do Rzymu. Gdy przyszedł nieco do sił, Ojciec św. („nasz" Ojciec Św., jak 

nazywano go w Polsce, gdyż w Polsce był delegatem Papieża zaraz po I Wojnie i tu w 

Warszawie otrzymał sakrę biskupią z rąk Kardynała Kakowskiego) — Pius XI wysłał go, 

nie jako urzędowego, ale jako specjalnego swego przedstawiciela do Polonii w Ameryce. 

Przybył w końcu roku 1925. Dnia 8 listopada parafianie nasi usłyszeli z ambony 

ogłoszenie: „W środę (11-tego) okrętem Lewiatan przyjeżdża ks. Arcybiskup Cieplak. 

Przyjmować go będzie w porcie nowojorski kardynał P. Hayes. Powinniśmy tam być". — 

Wszyscy zapewne poruszeni byli tą wiadomością. Wiedzieli przecież, kim on jest, bo od r. 

1920 słyszało się o ks. Arcybiskupie stale. — Do naszej parafii przybył w roku następnym, 

16 września. O 8-mej wieczorem odprawił błogosławieństwo, przemówił do parafian i 

udzielił błogosławieństwa. Tyle tylko, bo zapewne, biedny biskup mało jak zwykle miał 

czasu, rozrywany, zapraszany wszędzie. Mówi ogłoszenie parafialne: „W całej Ameryce 

tak Polacy jak wszyscy inni przyjmują go z radością i uszanowaniem, jako męczennika za 

sprawę Bożą i polskość". Wiemy, że w przeciągu niespełna trzech miesięcy odwiedził 375 

parafii i wygłosił 800 kazań i przemówień. Nie oszczędzał się. Niedługo potem czytamy w 

ogłoszeniach, że uroczystym bankietem żegnała go Polonia w hotelu Astor, gdzie 

przemawiał, przestrzegając wszystkich Polaków przed niebezpieczeństwem wynarodo- 

wienia się młodzieży i prosił, mówił: „to jest moja najgorętsza prośba do was, duchownych 

i świeckich, gdy odjeżdżam, abyście pracowali nad tą sprawą. Idźcie drogą ojców 

waszych, drogą miłości Boga i Ojczyzny, bądźcie Polakami". Tak mówił 10 lutego przed 

powrotem do Polski. A już 21 lutego inne ogłoszenie mówi: „Jutro nabożeństwo żałobne 

za śp. Arcybiskupa J. Cieplaka". Zmarł 17 lutego, tydzień po swoim pożegnaniu się z 

Polonią, przed wyjazdem do Polski, do Wilna, gdyż w czasie jego pobytu tutaj, Ojciec św. 

mianował go Arcybiskupem w Wilnie. Niestety wyczerpany licznymi rozjazdami, 

wizytami i pracami, nie przetrzymał zapalenia płuc, poprosił o ostatnie sakramenty św. i o 

godz. 10-tej wieczorem w szpitalu Matki Boskiej w Passaic, N.J. oddał Bogu ducha. — 

Wrócił do Polski, lecz w trumnie. Dziś nazwisko jego jest wśród tych, o których 

wyniesienie na ołtarze modlą się i starają Polacy. 

W latach trzydziestych 

Zmieniają się czasy, zmieniają ludzie. W r. 1929 wraca do nas dawny proboszcz ks. 

A. Mazurkiewicz, by po sześciu latach znów opuścić parafię, niedługo po otrzymaniu 

nominacji na wicewizytatora. 
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Na jego miejsce w r. 1935 przychodzi ks. Józef Studziński, C.M. Zjawiają się nowe 

problemy. Depresja stwarza bezrobocie i bezrobotnych, którym u nas stara się ulżyć Tow. 

św. Wincentego a Paulo, zbierając ofiary dla nich w monecie, ubraniach itd. Cała zresztą 

parafia staje na wysokości zadania, organizując Komitet Centralny Złączonych Towa-

rzystw dla pomocy bezrobotnym. Zjawiają się także nowe sposoby zdobywania 

funduszów na potrzeby parafii, a zwłaszcza do dziś istniejące Bingo. Rozpoczęło swą 

działalność w r. 1936 z inicjatywy Edwarda Kurmela i prowadzone było przez ambitne i 

ofiarne Tow. św. Alojzego dla Alojzjanów przez parę miesięcy. Następnie przez wiele lat, 

z pomocą Sodalicji Dzieci Marii prowadzą je Alojzjanów na dochód parafii. — Zmieniają 

się również formy duchowego usługiwania parafianom. Jedno tylko nie zmienia się u nas: 

dbałość księży parafialnych o dusze. Niechże małym na to dowodem będzie ogłoszenie z 

dnia 20 grudnia 1931 r.: „Podajemy wam smutną wiadomość, że zachorował poważnie ks. 

Wiktor Kozłowski. W skutek przepracowania wytworzyła się u niego choroba nerwowa. 

Jest w pięknym ustronnym miejscu (sanatorium)". Ks. Kozłowskiemu, choć tylko był 

asystentem parafii, wspomnienie wyjątkowo poświęca „Księga Jubileuszowa" 50-ciolecia. 

Zatrzymajmy się teraz nieco przy wspomnianych wyżej sposobach usługiwania 

duchowego, które w tym czasie ustalają się na długie lata. — A więc: księża zawsze 

między 7-mą a 8-mą rano są w konfesjonale. W sobotę od 4-tej do 6-tej i od 7-mej do 9-tej 

wszyscy są w kościele. — Misje odbywają się dość często. Ostatnie w pierwszym 

25-cioleciu były w r. 1919. Następne: w 1922, potem w 1924, w r. 1926 tydzień rekolekcji 

dla młodzieży, i znowu Misje w 1927, 1930, 1933, 1936 — tydzień rekolekcji w 1938 — 

Misje w 1941 i wreszcie w 1946, jako przygotowanie do jubileuszu. 

W r. 1926 ks. Proboszcz przywozi z Rzymu relikwie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

(świeżo kanonizowanej w 1925). Odbywa się poświęcenie jej figury i pierwsza nowenna 

do „Św. Teresy". Nowenny stają się w tych latach u wiernych bardzo popularne: modlitwy, 

nauka, prośby czytane i błogosławieństwo. Nowenny do św. Teresy odbywały się niemal 

stale z małymi przerwami. Nabożeństwo do tej świętej jeszcze wzmogło się u nas, gdy 

światowej sławy malarz Tadeusz Styka w r. 1934 podarował ks. prob. Mazurkiewiczowi 

dla parafii wspaniały, przez siebie wykonany obraz św. Teresy. W maju, 30-tego, 

(Decoration Day) poświęcił go zaproszony ks. prałat Puchalski. Kazanie na tę okazję 

wygłosił ks. Stanisław Konieczny, C.M., superior z Derby, Conn. i zaraz też rozpoczęła się 

nowenna do świętej, którą głosił doświadczony misjonarz ks. Adam Piasecki. 

W jesieni przy końcu listopada odprawiano również nowennę do Matki Boskiej 

Cudownego Medalika, zwłaszcza od r. 1930, kiedy uroczyście obchodzono stulecie 

objawień Cudownego Medalika. Warto wspomnieć tutaj, że w r. 1934, 28, 29 i 30-tego, 

stycznia, urządzono u nas bardzo uroczyste Triduum z okazji wyniesienia na ołtarze błog. 

Katarzyny Laboure, Siostry Miłosierdzia, która miała cudowne objawienie Matki Boskiej i 

medalik od niej otrzymała. Tak Matka Boska Cudownego Medalika jak i św. Katarzyna są 

specjalnie czczone przez wszystkich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. 
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Kalendarz zajęć 

Również i inne zajęcia parafialne ustalają się w tych latach, także w tej samej formie 

— z pewnymi zmianami posoborowymi — przetrwały do naszych czasów. Spróbujmy 

bodaj pobieżnie przejść kalendarz roczny, aby przekonać się jak było i porównać. — A 

zatem zaraz na początku, zwykle w jedną z pierwszych niedziel po Nowym Roku, ks. 

Proboszcz czytał rachunki i przy tej okazji dziękował wszystkim pracownikom 

parafialnym. Wydrukowane sprawozdanie rozdawano wiernym. — Po Święcie Trzech 

Króli rozpoczynała się kolęda. Do 1934 r. księża wizytowali te rodziny tylko, które 

przysłały adres, do których byli zaproszeni. Od tego roku udają się do wszystkich, 

sporządzając przy tym tak potrzebny — dokładny spis parafian. Drugiego lutego mamy 

poświęcenie gromnic, a w następny dzień błogosławienie gardła i niedługo po tym 

poświęcenie popiołu i posypywanie głów popiołem. — Czterdziestogodzinne 

nabożeństwo odprawiano u nas przed rozpoczęciem Postu, albo na początku Postu, 

stosownie do zarządzenia ks. Biskupa. W 50-ciolecie przeniesiono je na niedzielę po 

święcie św. Stanisława Kostki, czasem przed świętem. — W Poście odprawiano Drogę 

Krzyżową w środy i piątki — w niedziele śpiewano część Gorzkich Żalów i było kazanie 

pasyjne, które później przeniesiono na piątek. Wiernie odprawiano nabożeństwa 

Wielkiego Tygodnia, począwszy od poświęcenia palm, a nawet śpiewano „Ciemną 

Jutrznię" (zdaje się raz tylko). Po „Święconce" szło się do tych, którzy prosili. W 

Wielkanoc rano o 6-tej - procesja rezurekcyjna obchodziła naokoło kościoła, o ile 

pozwalała na to pogoda. — Majowe nabożeństwo rozpoczynano 1-go maja. Tak samo 

październikowe. W maju z wielkim pietyzmem przygotowywana była I Komunia św. 

dzieci, a także procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy. W czerwcu nabożeństwo do 

Najśw. Serca Pana Jezusa, jak teraz, bywało w piątki i niedziele. — W lecie uroczyście 

obchodzono święto św. Wincentego a Paulo, fundatora naszego Zgromadzenia. — W 

jesieni 1 listopada, począwszy od żałobnych nieszporów (po nieszporach o Wszystkich 

Świętych) odprawiano nowennę za dusze czyścowe. W drugą niedzielę składali wierni 

ślubowanie nie popierania gorszących filmów. 

  Na Boże Narodzenie Pasterka o północy przy kościele przepełnionym. W św. Jana 

poświęcenie i rozdawanie wina. Zakończenie roku uroczystymi Nieszporami z kazaniem i 

suplikacjami. — Do podniesienia nastroju wtedy i przy innych podobnych okazjach, nie 

mało przyczyniał się Chór św. Cecylii, czyli nasz chór parafialny. — Dodajmy, że 

zwłaszcza dwa święta narodowe obchodzone były u nas: Trzeci Maj — nabożeństwem w 

kościele i pochodem, oraz obchód Pułaskiego — tak jak dzisiaj — tylko pochodem. Udział 

w nich brała cała parafia. 

Mała jeszcze wzmianka o Mszach św. Zanim ustaliły się tak jak są dzisiaj, 

odprawiano je rozmaicie. Zaczęto w dni powszednie od jednej i dwóch, potem ich 

przybywało — aż w pierwszych latach 1940-tych bywało ich nieraz siedem: od 6:30 lub 

7:00 aż do 9:30. Czasy wojenne — Mszy św. zamawiano dużo, także z pomocą trzeba było 

prosić, w razie pogrzebu zwłaszcza, księży naszych z Whitestone, a oprócz tego stale było 

trzech księży gości z New York, z których jeden ks. prof. dr Józef Poplicha pomaga nam w 

odprawianiu Mszy św. aż dotąd. W niedziele podobnie Mszy św. przybywa; od trzech 
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począwszy w pierwszych latach, do siedmiu: od 6:00 do 12:15. W r. 1941 — ponieważ 

kościół przepełniony „zaczniemy odprawiać o 12:15 dwie Msze św. jedną w górnym, 

drugą w dolnym kościele". 

Dom sióstr. 

Jednym z ważniejszych dokonań budowlanych za ks. Studzińskiego był nowy dom 

Sióstr. Budowę rozpoczęto i ukończono w r. 1940. W marcu tego roku oznajmia ks. 

Proboszcz na posiedzeniu Komitetu Parafialnego, że budowa rozpocznie się — 27 

października jest tzw. „open house", czyli że można ten dom już zwiedzać, choć 

prawdopodobnie wewnątrz nie jest jeszcze ukończony. Całkowicie ukończony jest 15 

listopada, a poświęcony został 25 listopada. Poświęcenia dokonał pierwszy 

proboszcz-misjonarz ks. wizytator A. Mazurkiewicz. Koszty budowy wynosiły 

$85.000.00. 

Stary dom Sióstr bardzo się przydał teraz, gdy w czasie wojny rozpoczęły się u nas 

różne związane 2 nią czynności. Zaraz na początku następnego (19-41) roku, 6 stycznia, 

organizuje się właśnie w starym konwencie kursy szycia i gotowania. Pracowite Siostry 

nasze uczą tajników kulinarnych i pięknego szycia panienki i panie, które zapisują się 

nawet z poza naszej parafii. Widać, że parafia nasza nie śpi, ale wykazuje duży stopień 

aktywności w sprawach nie tylko religijnych, ale i organizacyjnych; na polu artystycznym 

— muzyka, śpiew, przedstawienia, — i na polu utylitarnym — i to właśnie wykorzystane 

będzie w czasie wojny. 

Lata wojenne. 

 Na samym początku pragniemy zanotować fakt o wielkiej doniosłości dla naszej 

parafii. Mianowicie: w r. 1941 zaczyna wychodzić u nas pismo parafialne — Patron. Fakt 

ten bezpośrednio nie ma oczywiście nic wspólnego z wojną. Ale nie ma też najmniejszej 

wątpliwości, że pismo to — przez swoją nowość, ruchliwość, umiejętność poruszania 

najróżniejszych, mniejszych i większych spraw parafialnych, przez utrzymywanie 

kontaktu z naszymi żołnierzami — wysiłek wojenny naszej parafii podniosło o 50 procent 

co najmniej. I choćby za to samo tylko należy mu się uznanie. — Na innym miejscu 

poświęcamy Patronowi osobny szkic historyczny. 

Wracając do strasznych owych przejść z lat 1939 i następnych, przedstawmy 

najpierw w wielkim skrócie sytuację wojenną Polski. Po klęsce we wrześniu 1939 r. — 

zachodnia cześć Polski zajęta jest przez Niemców — we wschodniej rządzą komuniści. 

Pierwsi formują obozy dla jeńców wojennych i obozy wyniszczenia. Drudzy wywożą tak 

jeńców wojennych jak ludność cywilną — obliczaną na 2 miliony — w głąb Rosji na 

Sybir. Polacy teraz są wszędzie. Na Węgrzech, w Rumunii są internowani lub próbują 

przedostać się do Francji. Po upadku Francji są w Szwajcarii, w Hiszpanii, Portugalii i 

koncentrują się w Anglii. Gdy gen. Anders zaczyna organizować Armię Polską w Rosji, 

zwolniona zostaje w tym celu część wywiezionych rodaków. Część niewielka. Niektórzy 

obliczają ją na 10 procent zaledwie. Tych widzimy następnie w Persji, jako armię Andersa, 

ale są tam i rodziny żołnierzy. Dzieci i kobiety polskie zwłaszcza widzimy potem w 
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Libanie, w Indiach, w Nowej Zelandii, w Afryce i Meksyku. — Niejednego czy niejedną z 

tych wędrowników polskich po świecie można dziś znaleźć w naszej parafii. Wszystkich 

zaś — gdziekolwiek byli — sercem i czynem miłosierdzia ogarnia w tych latach tutejsza 

Polonia. 

Polonia w Stanach, po chwilowym przygnębieniu na wieść o klęsce naszej Ojczyzny, 

natychmiast zabiera się do pracy. Organizuje się tzw. „Rada Polonii Amerykańskiej", w 

tym właśnie celu — nie politycznym — ale wyłącznie dla pomocy humanitarnej. „Rada" 

ogarnia wszystkie wielkie organizacje polonijne. W miejscowościach (np. w Brooklynie) 

grupy tych organizacji łączą się w Centrale. Centrale łączą się w Okręgi, a wszystko 

koncentruje się w naczelnych biurach „Rady" w Chicago. „Rada" łącznie z Czerwonym 

Krzyżem stara się, zebrane z okręgów lub zakupione dary przesłać na miejsce 

przeznaczenia. W ten sposób „Rada" pomaga ludziom w Polsce aż do upadku Francji. 

Uchodźcom we Francji, w Portugalii, na Węgrzech, w Szwajcarii, gdzie internowano dwie 

dywizje polskie. Pomaga jeńcom wojennym w Niemczech, internowanym w Hiszpanii i 

polskim żołnierzom w Anglii. Do Rosji, gdy zaczęła się akcja Andersa — niestety tylko w 

r. 1941 — idą dla zesłańców polskich olbrzymie transporty żywności, koców, odzieży. 

Gdy w następnym roku Rosja wstrzymała te transporty — wysyłano je do Persji, Afryki, 

Nowej Zelandii i do Meksyku, gdzie ośrodek polski w Santa Rosa zwłaszcza był pod 

specjalną opieką Polonii w Stanach. — Jeszcze po wojnie w r. 1945 ta sama pomoc w 

paczkach żywnościowych, odzieżowych, w lekarstwach szła do tzw. D.P. displaced 

persons. Wartość tej pomocy w ciągu tych pięciu lat oblicza się na sumę 20 milionów. 

Trzeba dodać, jednak, że tyle przeszło przez Radę tylko. Pamiętajmy, że Oprócz niej 

działał w parafiach katolickich „Bishops' Committee for Polish Relief", — i że w r. 1944 

— dla pomocy zwłaszcza parafiom w Polsce — powstała „Liga Katolicka", która działa do 

dzisiaj. I pamiętajmy także, że każdy z nas, gdy chodzi o swoich najbliższych, jeszcze 

bardziej bywa szczodry, niż wtedy gdy chodzi o cele ogólne. 

Nasz wysiłek wojenny. 

Nie mamy niestety danych jaką wartość dokładnie w dolarach miała pomoc ta z 

naszej parafii. Na podstawie ogłoszeń, zapisków możemy jednak być pewni, że nasza 

parafia z dużym zapałem brała udział we wszystkich rodzajach tej pomocy, i że na pewno 

w porównaniu z innymi ośrodkami stała bardzo wysoko. 

Zaraz na początku 1941 r., we wrześniu, ogłaszana jest kolekta na Fundusz 

Ratunkowy, i znowu w grudniu kolekta w kopertach na ten sam cel. Organizuje się 

Komitet Pomocy Żołnierzowi Polskiemu. Niewiasty zbierają odzież i robią zwłaszcza 

swetry itp. Specjalnie miłymi gośćmi w naszej parafii bywają marynarze z Anglii. W 

sprawozdaniu 25 okręgu „Rady" z r. 1941 parafia nasza, która odesłała $4,320.00, znajduje 

się na jednym z pierwszych miejsc. W r. 1942, kiedy Stany rozpoczęły wojnę, parafianie 

wciągają się w pracę, w ofiarność wojenną jeszcze bardziej. Blisko 100 pań starszych i 

młodszych pracuje jako ochotniczki Czerwonego Krzyża. Składa się ofiarę z krwi. Dnia 16 

sierpnia 1942 r. 120 osób wraz z księżmi proboszczami obu parafii naszej i Dolnego 

Greenpointu ofiarowało krew. W dalszym ciągu zbiera się odzież, kupuje wełnę, by robić 
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swetry, skarpetki, rękawiczki itd. Nawet dzieci szkolne uczą się tzw. „first aid", pierwszej 

pomocy rannym i chorym, i jako tzw. Crusaders piszą do żołnierzy z naszej parafii, 

zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia posyłają do nich listy z opłatkiem. Wzruszające 

są odpowiedzi chłopców naszych, których służyło przeszło tysiąc, przeważnie daleko od 

swoich, za morzami..., odpowiedzi, w których dziękują dzieciom, siostrom i swoim 

bliskim za wiadomości z parafii, za paczki. 

Choć tylu młodych brak parafii, jednak w dalszym ciągu urządza się różne imprezy, 

zabawy, specjalne bazary, by zebrać fundusze na owe paczki. W r. 1945, 1 lipca, czytamy, 

że dla żołnierzy polskich wysłano od nas 4,500 funtów odzieży i 2,500 żywności (puszek) 

i lekarstw. Cyfry przytoczone tutaj nie oznaczają oczywiście całego wysiłku wojennego 

naszej parafii. Są to jedynie pewne dane, cząstkowe, które tu i tam udało nam się znaleźć. 

— Wreszcie pod datą 28 października 1945 r. mamy w Patronie małą notatkę pt. „Nasza 

parafia na pierwszym miejscu". „Według ostatnich obliczeń („Tablet") diecezja nasza dała 

do służby wojskowej 214,622 ludzi. Z liczby tej zginęło 5,441 czyli dwa i pół procent. Z 

pośród wszystkich parafii brooklyńskiej diecezji parafia św. Stanisława Kostki miała naj-

większą ilość „gwiazd złotych". Są parafie, które daty wojsku 2 do 3 tysięcy żołnierzy. Ale 

największa liczba tych, którzy nie wrócili z nich — jest 84. Tymczasem nasza parafia dała 

żołnierzy 1,575, a z nich 94 oddało swe życie".  

— Amerykanie polskiego pochodzenia śmiało mogą podnieść głowę wobec innych. 

— Dla objaśnienia dodajemy, że „gwiazda złota" to odznaka tych, co zginęli na wojnie. 

Matki ich nosiły odznakę „złotą gwiazdę", a jeszcze częściej widywało się ją w oknie 

mieszkania, z którego chłopak poszedł na wojnę i nie wrócił. 

Dla kościoła św. Krzyża w Warszawie. 

W roku jubileuszowym naszej parafii, parafia nasza gościła misjonarza, ks. Leopolda 

Petrzyka, C.M., ówczesnego proboszcza parafii, św. Krzyża w Warszawie. Sławny i 

zabytkowy kościół św. Krzyża, straszliwie zniszczony w czasie powstania w 1944 oku, po 

zakończeniu działań wojennych przedstawiał niemal jedno rumowisko. Ks. Petrzyk 

przybył do Ameryki po ratunek dla tej pamiątkowej świątyni. Głosił kazania u nas i po 

innych parafiach. Zbierał ofiary u nas i gdzie indziej, u nas jednak przeważnie mieszkał, bo 

tu jego kolega kursowy, ks. Studziński był proboszczem. Ks. Petrzyk pracował ciężko. Ale 

też po jego powrocie do Polski św. Krzyż, dzięki ofiarności Polonii, doprowadzony został 

do tego samego poważnego i pięknego wyglądu, jak przed wojną. Misjonarz, ks. Petrzyk 

zostawił nam małą i rzewną pamiątkę: szereg artykułów w Patronie, w których opisuje 

żałosną dolę dzieci polskich w czasie okupacji niemieckiej. 

Pięćdziesięciolecie parafii. 

Przypadało na koniec roku 1946. Przygotowania jednak do tej uroczystej chwili 

rozpoczęły się na długo przed tym, jeszcze w czasie wojny. Pierwsze ofiary na malowanie 

kościoła mamy notowane pod datą 23 stycznia 1944 r., a więc niemal dwa lata przed 

jubileuszem. I dodajmy zaraz, że pod skromną nazwą „malowanie kościoła" rozumiało się 

wiele innych prac przy kościele, jak: zaprowadzenie nowego oświetlenia, nowych 
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klęczników, scagliola (obłożenie ścian i filarów sztucznym, błyszczącym marmurem), 

szlifowanie wielkiego ołtarza, słowem — gruntowne, na wiele lat odnowienie wnętrza, w 

którym najważniejszą częścią było artystyczne malowanie. Podziwiać trzeba parafian, 

których ofiary płyną od początku niemal nieprzerwanie — i jest tych nazwisk całe szpalty, 

a im bliżej daty jubileuszowej, tym nazwisk ofiarodawców więcej. Nic dziwnego, że w ten 

sposób przy tej wielkiej okazji spłacono nie tylko koszty odnowienia — miały one wynosić 

$40.000.00 -— i wszystkie wydatki złączone z jubileuszem, ale także wszystkie długi jakie 

jeszcze ciążyły na parafii. 

Już po Wielkanocy 1945 r. formują się komitety pracy jubileuszowej. Niemal we 

wszystkich moderatorem jest sam ks. Proboszcz. Najwięcej jednak pracy przypada na 

przewodniczącego i członków. W głównym Komitecie przewodniczy Edward Kurmel, 

prezes Centrali Zjednoczonych Parafii i prezes Komitetu Pracy Parafialnej. W Komitecie 

Księgi Jubileuszowej i w Komitecie Ogłoszeń przewodniczy ks. B. Niesłony, który 

najwięcej pracy w tę księgę włożył, ale należą też tam tacy eksperci jak Sekretarz 

Generalny Józef Głowacki, Kazimierz Dąbrowski, byli redaktorzy, i Leon Łopatka, były 

zarządca „Czasu". Na czele Komitetu Bankietowego staje mecenas Teodor Dylewski. — 

W listopadzie 1945 Komitet apeluje do wszystkich towarzystw, by przygotowały historię 

swego stowarzyszenia, według wysłanego im kwestionariusza. W listopadzie też kończy 

się odnawianie kościoła, które prowadził Vincent Mondo, właściciel firmy „Mondo 

Studios" w New Haven, Conn. — Na początku roku 1946 ks. Proboszcz mówi w 

ogłoszeniach: „Odnowiliśmy świątynię, teraz odnowimy świątynie dusz naszych". W ten 

sposób zapowiada Misję św. trzytygodniową, która rozpoczęła się 24 marca, a skończyła 

14 kwietnia w Niedzielę Palmową. 

Sama uroczystość, którą poprzedziło tyle pracy i przygotowań, odbyła się w sposób 

raczej skoncentrowany. Trwała trzy dni. W czwartek 28 listopada (Dzień Dziękczynienia) 

— dzień był pogodny — uroczysta Msza św. o godz. 10:30. Przed Mszą św. Towarzystwa 

zbierają się w nowej szkole i wyruszają do kościoła. Druga procesja: dzieci szkolne, minis-

tranci, księża i prałaci w liczbie 67, nie licząc biskupów, wyruszają ze starej szkoły. — 

Celebransem jest ks. prob. Stanisław Rysiakiewicz, z Jamaica, N.Y., jeden z pierwszych 

asystentów, którzy pracowali u nas. Asystują: ks. Jan Regulski, O. Wenancjusz Rutowski i 

ks. Franciszek Romanowski, księża pochodzący z naszej parafii. Kazanie głosi ks. biskup 

Stefan Woźnicki, auksyliariusz z Detroit, Mich. Biskup nasz Ordynariusz — bardzo 

popularny Thomas Molloy, zasiada na tronie i przemawia po Komunii Św., ogłaszając 

specjalne błogosławieństwo Ojca św. i składając życzenia swoje naszej parafii. Wierni 

wypełniają oba kościoły i przez głośniki bodaj słuchają tego, co dzieje się u góry. — Po 

powrocie z kościoła, na starej hali ks. Proboszcz podejmował Biskupów i duchowieństwo 

uroczystym przyjęciem z przemówieniami i podziwianiem świeżo wydanej Księgi 

Pamiątkowej. — W wigilię tego dnia, między 7 a 8-mą na programie radiowym „Dwóch 

Edwardów" uroczystość nasza było zapowiedziana; speaker pięknie mówił o naszej parafii 

i składał jej życzenia. 

Drugim dniem jubileuszu była sobota. Przy przepełnionej sali bankiet o godz. 8-mej. 

— Trzecim niedziela. W niedzielę o godz. 4-tej odbyła się Akademia. W programie udział 
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brały: dzieci szkolne, Chór św. Cecylii, Chór Alumnów, Kółko Dramatyczne — nadto 

były cztery mowy: przedstawiciela mężczyzn, niewiast, panien i młodzieńców. Na 

zakończenie ks. Proboszcz w asyście najstarszej parafianki i najmłodszej (Pelagia Balińska 

— Alina Chlebowska) spalił mortgage, dokument długu parafialnego. — Nie zapomniano 

o parafianach, których nie było już wśród nas. W poniedziałek o godz. 10-tej odprawiono 

uroczyste nabożeństwo żałobne za parafian i dobrodziejów parafii. 

Parę słów o Księdze Pamiątkowej. — Drukował ją polski katolicki dziennik 

„Nowiny Polskie" w Milwaukee, Wisc. w dwóch tysiącach przeszło egzemplarzy. Liczy 

ona 248 stron; z tego 133 tekst: fotografie i ofiary (11 stron), a 115 stron ogłoszeń. W 

ogłoszeniach z ambony 8 grudnia ks. Proboszcz mówi: „Dziękujemy ks. Niesłonemu za 

nadzwyczajną pracę przy Księdze Pamiątkowej, za zebranie tak wielkiej liczby ogłoszeń 

— jemu i wszystkim, którzy mu pomagali". 

 

III. Jubileusz Diamentowy 

Parafia nasza wchodzi w trzecie 25-ciolecie. Ludzie posuwają się w latach i dla wielu 

parafian, pamiętających pierwsze początki, jest to już trzecie pokolenie. Polski język, choć 

w niewielkiej mierze, zaczyna jednak już ustępować angielskiemu. Czasem nawet z 

ambony jakieś ważniejsze ogłoszenie zabrzmi także i po angielsku, ku zdumieniu 

słuchających. Jednak duch polski w dalszym ciągu jest bardzo mocny i dla starej Ojczyzny 

za oceanem ludzie nie żałują grosza. Z Polski dochodzą teraz coraz więcej wiadomości o 

okrucieństwie naszych okupantów czasu wojny, na przykład o zamordowaniu 11 Sióstr 

Nazaretanek. I słyszy się, że jako rezultat tych strasznych przejść i zniszczenia wojennego, 

wszędzie panuje nędza i głód. A więc w dalszym ciągu płyną ofiary. Działa „Rada 

Polonii", „Komitet Biskupi" i „Liga Katolicka" niosąc pomoc ofiarom wojny i pomoc 

liturgiczną kościołom. — U nas zbiera się te ofiary dość często. Przyjmuje się nie tylko 

pieniądze, ale i odzież i żywność. Zajmują się tym Dzieci Marii i inni. „Rada Polonii", a w 

naszej parafii Komitet wraz z ks. Proboszczem na czele nie zapomina także o D.P. czyli o 

wysiedleńcach. Zbiera się więc ofiary na Fundusz Imigracyjny, by sprowadzić rodaków z 

obozów z Niemiec. W r. 1951 reżym w Polsce likwiduje „Radę Polonii", urywa się 

urzędowe przesyłanie pomocy do Polski przez tę organizację. Nie ustaje jednak pomoc 

prywatna, zwłaszcza wysyłka odzieży. Na wzmiankę zasługuje tu u nas działalność przez 

pewien czas ks. Franciszka Krzyżaka. Był on — z pomocą wielu parafian — jakby 

jednoosobową organizacją dobroczynną. — Nie ustała także praca „Ligi Katolickiej". W 

corocznych zjazdach jej brała udział nasza parafia. Delegatami od nas, w pierwszych 

latach istnienia Ligi bywali Edward Kurmel i redaktor Patrona. 

St. Stanislaus Memoriał Post 1771 – American Legion. 

Od działalności dobroczynnej naszej parafii przejdźmy do organizacji weterańskich 

w naszej okolicy. Oddziały stowarzyszeń weterańskich istnieją u nas, współpracują z 

parafią i wspierają ją swymi ofiarami. — Są to zwłaszcza Stow. Weteranów Armii Polskiej 

(SWAP), Placówka 102 i PLAV, czyli Polski Legion Amerykańskich Weteranów, 
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Placówka 3, Jerzego Waszyngtona i Legion Pomocniczy Pań z piękną siedzibą przy 535-9 

Leonard Street. 

W r. 1949 założone zostało jeszcze jedno stowarzyszenie weterańskie, jednoczące 

weteranów miejscowych ostatniej wojny. Zorganizowane dzięki wysiłkom śp. Stanisława 

Kugaczewskiego, jego brata Edwarda, Wacława Zalewskiego, Henryka Bułakowskiego i 

innych pod nazwą St. Stanislaus Memoriał Post 1771. W pierwszych latach zgrupowanie 

to niemal w 100 procentach polskie, od samego początku współpracuje z naszą parafią, 

niemal jak stowarzyszenie kościelne. Weterani biorą udział w paradach z okazji Memoriał 

Day oraz Dnia Pułaskiego. Pracują na piknikach, bazarach, uchwalają nagrody- medale dla 

graduantów naszej szkoły. Członkiem i kapelanem jest ks. Jan Kowalski, C.M. — W r. 

1950 ks. Proboszcz w uroczysty sposób poświęca im sztandar i poza tym okazuje im 

serdeczne poparcie, jak na to zasługują. Nie zapomnieli mu tego weterani St. Stanislaus 

Memoriał Post wraz z Korpusem Pań. Siedem lat po śmierci ks. Studzińskiego (1961) 

dzięki nim mały plac przy skrzyżowaniu Driggs Ave i Mc Guinness Blvd nazwany został 

Skwerem ks. Studzińskiego (Father Studziński Square). Myśl ta wyszła od Nicholas 

Stefanizzi. Ale posterunek zmobilizować musiał wszystkie siły i różne protekcje zanim 

dopiął swego. Miał prawo powiedzieć: „jesteśmy jedyną organizacją, która podjęła ten 

projekt i przeprowadziła". 

W dwa lata potem (1963) w bardzo uroczysty sposób poświęcony został na tym placu 

pomnik ks. Studzińskiego, również wzniesiony staraniem weteranów St. Stanislaus Post 

wraz z Korpusem Pań. Opis całej uroczystości podaje Patron, cytując równocześnie 

sprawozdania z pism polskich i angielskich. Podajemy bodaj parę nazwisk tej zasłużonej 

organizacji. Komendanci Legionu w pierwszych latach — to nasi znani parafianie: N. 

Stefanizzi, J. Nowiński, J. Brady, W. Gołembieski i inni. — Corocznie w drugą niedzielę 

przed Wielkanocą Posterunek 1771 ma swoją Mszę św. za zmarłych członków, 

poprzedzoną marszem do kościoła, a później składaniem wieńców przy pomnikach 

poległych. 

Lista zysków i strat (1947-1954).  

Zyskiem pozwalamy sobie nazwać pewną dostojną ilość lat pracy, zwłaszcza 25 i 50. 

Czyli są to po prostu jubileusze. — Straty — to zgony. I jednych i drugich w latach 

powojennych nazbierało się dość dużo. Podajemy je w porządku chronologicznym. 

Na pierwszym miejscu 25-ciolecie kapłaństwa, które 29 czerwca 1947 r. obchodził 

misjonarz ks. Piotr Olszówka. Parafia zaprosiła go z tej racji, że pracował u nas jako 

asystent, owszem był jednym z pierwszych asystentów-misjonarzy (1923-27). 

Następnie dnia 14 września mamy 60-ciolecie Tow. św. Jana Chrzciciela, oddziału 

Zjednoczenia Polskiego Rzymsko Katolickiego. — Dnia 16 listopada nasze czcigodne 

Tow. Najśw. Serca Pana Jezusa obchodzi jubileusz złoty. 

Następnego roku, 1948, w maju — 20-stolecie Kółka Dramatycznego im. A. 

Mickiewicza i 10-cio- lecie Krakowianek. — Dnia 13 czerwca 25-ciolecie kapłaństwa 
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zasłużonego dla parafii ks. Bernarda Niesionego, a zaraz potem za dwa tygodnie 25- 

ciolecie kapłaństwa ks. Wojciecha Kowalskiego. 

W r. 1949, w czerwcu — srebrny jubileusz ks. Wojciecha Krańca. 

W grudniu, 3-go, 1950 r. Siostry nasze obchodzą 75-ciolecie założenia swego 

Zgromadzenia. — Na specjalną wzmiankę zasługuje w tym roku 25-ciolecie biblioteki 

parafialnej. Obchodzone zaś było akademią o bogatym programie dnia 30 września. — 

Biblioteka (a potem muzeum uroczyście otwarte 14 marca 1943 r.) założona została i stale 

powiększana była wysiłkiem zapalonych idealistów i księży i parafian. Była ona czymś, co 

nie często w takim rozmiarze " spotyka się w parafiach. W r. 1951 biblioteka liczyła 3,000 

tomów. Opiekunem jej sumiennym i godnym poprzedników był ks. Wiktor Brzóska. — W 

dalszym ciągu w tym samym roku 10-ciolecie Patrona. 

Rok 1952 nie ma rocznic jubileuszowych. Ale za to w 1953 roku, zaraz na początku 

50-ciolecie Tow. św. Stanisława, B.M. — 25-ciolecie Tow. Weteranów PLAV. — 

50-ciolecie Tow. św. Alojzego, — stulecie diecezji brooklyńskiej — 50-ciolecie Tow. św. 

Barbary. A potem mamy 25-ciolecie Kółka Dramatycznego i 50-ciolecie Zjednoczenia 

Polsko Narodowego, obchodzone wystawnie jak przystało: Nieszporami i Akademią w 

naszej szkole. 

 

Straty 

Na pierwszym miejscu spotykamy nazwisko śp. Franciszka Kowalskiego, ojca 

naszych dwóch księży i dwóch Sióstr Nazaretanek, długoletniego i wzorowego 

zakrystiana. Dbał o kościół, co najmniej, jak o swoją własność. Zmarł 28 maja 1948 r. — 

W tym samym roku umiera także ks. Jan Dekarski, nasz parafianin. 

Dnia 21 listopada 1949 r. odchodzi z tego świata ks. Teodor Regulski, pierwszy 

kapłan, który wyszedł z naszej parafii. 

W r. 1950, 29 stycznia, umiera ks. prałat S. Rysiakiewicz, jeden z pierwszych 

asystentów u nas. — W tych także dniach zmarł ks. prałat T. Nummey, przyjaciel 

Zgromadzenia naszego, który zarządzał parafią naszą po odejściu ks. Wysieckiego. 

W jesieni 1951 r. umiera ks. J. Paprocki, również jeden z naszych dawnych 

asystentów. 

W r. 1952 inny nasz asystent dawny i szeroko znany misjonarz ks. Ignacy Dudziak, 

który w niedzielę 28 czerwca przyjechał do nas z pomocą z Whitestone, umiera nagle, 

kiedy gotował się do Mszy św. — Odchodzą również dawni nasi asystenci: w r. 1953 ks. F. 

Wilamowski, a w r. 1954 ks. A. Ciżmowski. 

W czerwcu, 22-go 1954 odchodzi z tego świata Pelagia Balińska, zwana u nas 

współzałożycielką parafii, bo dużo zasług położyła dla niej w czasie jej powstania. W 

chwili zgonu liczyła 98 lat. — Młodo umiera wybitny nasz parafianin adwokat Teodor 

Dylewski. — I umiera organista nasz, niezapomniany Stanisław Suchodolski. Rzadko 
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spotyka się człowieka tak obowiązkowego i tak oddanego swojemu zawodowi jak on. Śp. 

S. Suchodolski grał w naszym kościele od r. 1914 — to znaczy przez 37 lat. Zmarł na 

posterunku, 15-go listopada, w drugi dzień Triduum, na początku wieczornego 

nabożeństwa, zasłabł przy organie, poprosił o zastępcę (mieliśmy na szczęście ks. 

Brzóskę), poprosił o ostatnie sakramenty, a przewieziony do szpitala oddał Bogu ducha. W 

chwili zgonu miał lat 68. 

W kilkanaście zaledwie dni po nim, po swoim organiście, odszedł do Boga ks. prob. 

J. Studziński. 

Ks. prob. Józef Studziński, po szczęśliwym przeprowadzeniu obchodów złotego 

jubileuszu, w r. 1948 odwiedził Polskę i rodzinę, co nie każdemu w tych latach się 

udawało. W następnym roku na wiosnę poważnie zachorował i przechodził operację. Ale 

przeszedł to wszystko szczęśliwie i pracował jak dawniej. Dnia 29 listopada, w 

poniedziałek udał się do szpitala. Mówił, że przepuklina, że mała operacja. I nikt po za 

plebanią nie wiedział, że ks. Proboszcza nie ma w domu. W Patronie ukazała się tylko 

krótka notatka, że jest w szpitalu, że za parę dni będzie w domu. Notatka ukazała się 

dopiero 5 grudnia. A tymczasem dwa dni przedtem ks. Proboszcz już nie żył. Zmarł w 

piątek 3-go grudnia 1954 około 10-tej rano. Wiadomość o śmierci, o której nikt nie myślał, 

ani się jej spodziewał, wstrząsnęła całą parafią. Kiedy w niedzielę po południu ciało 

zmarłego przeniesiono do kościoła, koło katafalku, przy którym wartę pełnili stale 

weterani z St. Stanislaus Post wraz z Korpusem Pań — tłumy ludzi ze łzami przesuwały się 

niemal bez przerwy aż do chwili pogrzebu; we wtorek 7-go grudnia. Czuło się i widać 

było, że ludziom tym zabrał Bóg nie tylko dobrego pasterza, ale kogoś osobiście bardzo 

bliskiego. Ks. J. Studziński przeżył lat 67 — z tego niemal 20 (1935-1954) jako proboszcz 

naszej parafii. 

W pogrzebie jego wzięli udział Ks. biskup John Boardman, 10 księży prałatów, 

przeszło 50 księży,  z czego połowa to księża diecezjalni. Jest to piękne świadectwo dla 

zmarłego.  

W rządzeniu parafią umiał ks. Studziński pogodzić dwa rysy charakteru niełatwe do 

pogodzenia: łagodność ze stanowczością. Oto, co pisze o nim tygodnik „Czas": „Był śp. 

ks. Studziński wielkim przyjacielem wszystkiego, co dobre i piękne było w życiu 

człowieka. Kochał gorąco i popierał serdecznie wszystko, co tchnęło polskością. Był 

szczerym opiekunem wszystkiego, co stanowiło zbiorowe życie parafii. Zgon tego 

cichego, pracującego bez rozgłosu i reklamy sługi bożego jest szczerze opłakiwany przez 

wszystkich parafian i wszystkich rodaków". — Pięknym dowodem przywiązania do ks. 

Studzińskiego to pamięć o nim po jego odejściu. Okazywała się ona najlepiej w mnóstwie 

zamawianych Mszy św. za jego dusze i okazuje się i dziś jeszcze. 

Ostatnie dokonania za jego czasów: najpierw mamy odnowienie dolnego kościoła i 

nowy ołtarz (1951). — Czymś jeszcze ważniejszym było to, że odnowił do pewnego 

stopnia nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny u nas. W r. 1947 szeroko po świecie 

obchodzono 30-stolecie objawień Matki Boskiej w Fatima. Parafia nasza była jedną z 

pierwszych, która rozpoczęła w 1948 r. nowennę do Matki Boskiej Fatimskiej. Prawdo-
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podobnie owocem tej atmosfery stworzonej u nas, było założenie jednego z bardzo 

gorliwych w ostatnich czasach stowarzyszeń pań pod nazwą, Our Lady of Fatima Society 

w r. 1949. Pochwałą dla tego towarzystwa — między innymi — jest piękny marmurowy 

ołtarz Matki Boskiej Fatimskiej przy Humboldt Street między kościołem a plebanią, który 

— bardzo jeszcze młode towarzystwo to — dało parafii w r. 1960. I były pierwsze soboty, 

kiedy te panie, zbierały się na nabożeństwie wieczornym, dopóki nie zaczęła się odprawiać 

Msza św. w tym czasie. — Pierwszym kapelanem oraz organizatorem ich był ks. B. 

Niesłony. 

Jednym z bardziej pożytecznych towarzystw było towarzystwo dla młodzieży, byli 

tzw. Sea Cadets, Kadeci Morscy. Towarzystwo to powstało w r. 1953 i zawdzięczało swe 

istnienie ks. H. Sawickiemu. Należeli do niego chłopcy od lat 9 do 15. Celem towarzystwa 

było ustrzeżenie naszej młodzieży od zaczynającej szerzyć się przestępczości 

młodzieżowej. 

Innym, nie mniej pełnym żywotności i zasłużonym towarzystwem, które powstało w 

marcu 1954 r. był założony u nas nowy oddział wszędzie niemal istniejącej organizacji, 

stowarzyszenie mężczyzn: Tow. Imienia Jezus. 

Instalacja nowego proboszcza 

W niedzielę 2 stycznia 1955 r. główny przełożony polskich Księży Misjonarzy w 

Ameryce ks. A. Mazurkiewicz — pierwszy i jedyny prawdopodobnie raz — uroczystą 

instalacją przedstawił nowego ks. Proboszcza na jego urząd. Proboszczem tym był ks. 

Franciszek Hładki. — Trzeba przyznać, że ten nowy jego urząd nie był do 

pozazdroszczenia, bo nie łatwo było wchodzić w ślady kogoś, kto był w parafii w tak 

wysokiej cenie jak śp. ks. Studziński. Jednak mamy wrażenie, że ks. Hładki — tak jak 

przez całe życie tak i tu zabrał się do pracy w sposób spokojny i rzetelnie. Nie był on 

zresztą w naszej parafii kimś całkowicie nowym. Jeszcze w latach 20-tych za czasów ks. 

prob. Waszko, zapraszany z Whitestone w miesiącach letnich bywał u nas pomagając i 

zastępując innych. — Życie swe spędził przeważnie ucząc i dając misje. On także 

przewodniczył u nas w misji przygotowawczej do złotego jubileuszu. Nie myślimy 

porównywać go z poprzednikiem. Był jednak pewien zakres wiedzy, w której stał on może 

wyżej od ks. Studzińskiego — mianowicie: budownictwo. Nie był oczywiście ani 

architektem, ani budowniczym, ale uchodził do pewnego stopnia za eksperta w tych 

sprawach. To prawdopodobnie było także powodem, że przełożeni wybrali go na następcę 

ks. Studzińskiego. Był przecież poprzednio proboszczem w New Haven, Conn. gdzie jako 

pamiątkę zostawił nową piękną plebanię. 

Nowa plebania. 

Pierwsze ofiary na nową plebanię zapisane są już w r. 1947. Widać, że ks. Studziński, 

jak tylko spłacił długi w roku jubileuszowym, zaraz zaczął zbierać na budowę, która 

wydawała się mu konieczną. Zbiera również fundusze następca ks. Hładki. — Na razie 

jednak trzeba jeszcze było zająć się czymś, co okazało się pilniejsze od plebanii, 

mianowicie odnowieniem kościoła. Już w czerwcu 1955 r. ogłasza ks. Proboszcz, że 
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kończy pracę zaczętą przez ks. Studzińskiego w dolnym kościele: schody, wejścia od 

ulicy. I zaczyna pracę nad odnowieniem kościoła na zewnątrz: naprawa dachu, 

zabezpieczenie ścian i okien. 

Wszystko ma kosztować 104.000.00. Towarzystwa nasze śpieszą z pomocą w 

zbiórce funduszów. Młode i pełne energii Tow. Imienia Jezus sprzedaje „dachówki" 

(bilety rozgrywkowe) i trzy tysiące czystego zysku oddaje ks. Proboszczowi. W 

następnym znów roku 1956 będą znów „cegiełki" na kaplicę, którą chcą ufundować w 

nowej plebanii. — Obok „Bingo", a w tym roku także powstaje Klub Pomocników 

Finansowych tzw. „Booster Club". W czerwcu odbywa się wielki bazar na wolnym 

powietrzu, na narożniku Humboldt St. i Broome St., gdzie dawne domy są już rozebrane. 

Równocześnie dość dużym kosztem przygotowuje się stary dom Sióstr, by można 

było przenieść tam plebanię, na czas, gdy nowa jest budowana. W kwietniu 1957 r. 

kancelaria parafialna otwarta zostaje nad Patronem przy 185 Driggs Ave. Tam też 

przenoszą się księża. Rozbiórka starej plebanii, wstrzymana chwilowo w maju przez strajk, 

postępuje naprzód i w połowie czerwca zaczyna się kopanie ziemi pod fundamenty. Z tego 

powodu karnawał zeszłoroczny powtórzony został tym razem na podwórzu szkolnym. — 

W październiku na okładce Patrona widzimy imponujący budynek, a ks. Proboszcz 

ogłasza, że dzięki pomocy Bożej i życzliwości parafian budujemy nową, taką właśnie 

plebanię i spodziewamy się skończyć ją w nowym roku. 

Plebania gotowa jest przy końcu maja 1958 r. i w ostatnią niedzielę tego miesiąca — 

mimo ulewnego deszczu — co najmniej 800 osób zwiedziło tę naszą nową plebanię. — 

Poświęcił ją ks. biskup John Boardman w niedzielę 8 czerwca o godz. 3-ciej, zanim 

rozpoczął Bierzmowanie. — Od poniedziałku 28 lipca kancelaria parafialna otwarta jest w 

nowym budynku i tam przeprowadzają się księża. 

Sprawy finansowe. 

Po wzniesieniu plebanii ks. Proboszcz zabiera się do ulepszania budynków 

parafialnych. A wiec mamy w r. 1959 prace w nowej szkole (ma już lat 30): naprawa 

dachu, ogrzewanie, malowanie. W r. 1961 wymiana drutów elektrycznych i malowanie w 

dolnym kościele. W r. 1962 zakłada się nowe klęczniki w górnym kościele. A następnie w 

specjalny sposób oczyszcza się malowane na ścianach obrazy, na których był już osad z 

sadzy z lamp i świateł wotywnych. Aby te cenne obrazy uchronić od zakopcenia na 

przyszłość wprowadzono światła wotywne niekopcące. 

W grudniu 1956 zmarł żałowany przez wszystkich ks. biskup Thomas Molloy 

(rządził diecezją brooklyńską 35 lat). W r. 1957 rządy diecezji objął ks. biskup Bryan J. 

McEntegart, poprzednio rektor Uniwersytetu Katolickiego w Washington, D.C. Dbając o 

katolickie wychowanie na początku r. 1960 ogłasza plan budowy katolickich szkół 

średnich. Koszt obliczony był na blisko 37 milionów dolarów. Na naszą parafię przypadło 

165 tysięcy dolarów. Parafianie nasi odpowiadają na apel swego biskupa i proboszcza. 

Pierwsi którzy na początku 1960 r. otwierają listę ofiarodawców tym razem to: Liam i 

Constance O'Leary — tysiąc dolarów, i Alfons i Janina Bartosiewicz — pół tysiąca 
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dolarów, oraz setki innych z dużymi ofiarami. W lecie 1961 r. ks. Proboszcz ogłasza, że z 

sumy przypadającej na naszą parafię — przeszło 100 tysięcy zostało już zebranych. 

Lista zysków i strat (1955-1964). 

W r. 1955 zapisać trzeba złoty jubileusz dawnego asystenta i przyjaciela, proboszcza 

z Floral Park, ks. prałata Gerwazego Kubeca. — Przy końcu tego roku mamy obchód 

25-ciolecia ojca Rufusa Wicelińskiego, z rodziny franciszkańskiej, długoletniego kapelana 

wojskowego w czasie wojny i po wojnie, pochodzącego z jednej z pierwszorzędnych 

rodzin naszych. — W maju 1956 Chór nasz obchodzi 50-ciolecie swego istnienia. — W 

jesieni uroczystość Unii Polskiej dla uczczenia dwu wybitnych pracowników: Stanisława 

Umowskiego i Walentego Podwójskiego. 

Rok 1957. W czerwcu przypada 40-tolecie kapłaństwa ks. prob. Hładkiego, 

obchodzone skromnie. — W sierpniu 25-ciolecie kapłaństwa obchodzi ks. Franciszek 

Kellner, asystent poprzedniego ćwierćwiecza, przebywający w tym czasie w Erie, Pa. 

— We wrześniu Tow. św. Alojzego uroczystym bankietem uczciło swego 

prezesa E. Kurmela, który obchodził niezwykły jubileusz: 25-ciolecie swej prezesury w 

tym towarzystwie. — W tym samym miesiącu ks. Kazimierz Kwiatkowski mianowany 

zostaje wizytatorem naszych misjonarzy w Ameryce. 

— W grudniu Tow. Dzieci Marii urządza bankiet, by uczcić 50-ciolecie swej 

członkini i prezeski Magdaleny Piechockiej, 

Ks. Wiktor Brzóska, C.M. — Jednym z bardziej podniosłych momentów w naszej 

parafii był srebrny jubileusz kapłaństwa, który obchodził ks. W. Brzóska dnia 1 grudnia 

1957 r. — Przybył on do nas po 14 latach pracy na misjach w Chinach i paru latach pracy w 

grupie misyjnej. Obowiązki swe kapłańskie pojmował bardzo solidnie. Prócz zwyczajnych 

obowiązków prowadził w naszej parafii bibliotekę parafialną, a prowadził ją — przy 

pomocy Jadwigi Wodzyńskiej — bardzo sumiennie. Nad to zorganizował w naszej nowej 

plebanii bibliotekę naszą domową i był organistą oprócz tego, kiedy tego była potrzeba. 

Specjalne jednak zasługi ma jako kapelan Chóru, Kółka Dramatycznego i założonej przez 

siebie orkiestry symfonicznej. Tego przedstawienia „Jasełek" miały ogromne powodzenie 

u nas i poza naszą parafią. Ks. Brzoska w r 1961 przeniesiony na przełożonego do New 

Haven, Conn., a potem do grupy misyjnej w Whitestone, po krótkiej chorobie zmarł 10 

lutego 1969 r. mając lat 62. Pochowany na cmentarzu Kalwaria w Queens, NY. 

W r 1958 srebrny jubileusz kapłaństwa obchodził ks. Tan Redzimski, kapelan Tow. 

Matki Boskiej z Fatima, Tow. Imienia Jezus, Tow. Różańca sw. oraz Krakowianek i 

również nieraz organista z konieczności. — Dnia 1-go czerwca odprawił prymicje nasz 

parafianin ks. Edward P. Spurgiasz. W r. 1959 z okazji 25-ciolecia kapłaństwa uczczony 

został popularny w naszej parafii asystent ks. Franciszek Krzyżak. 

W r. 1960 mamy podwójne prymicje: w lutym ojca Barnaby Górskiego, 

franciszkanina, — w maju ks. Edmunda Gutowskiego, misjonarza, obu pochodzących z 

naszej parafii.  
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W r 1960 parafia nasza w sposób dość okazały uczciła 300-lecie śmierci św. 

Wincentego a Paulo. Obchodziła ja specjalną nowenną do tego świętego, która 

zakończono w dzień 27 września, w rocznicę jego śmierci. — Wieczorem na plebanii było 

przyjęcie, w którym wziął udział przedstawiciel naszego Ks. Biskupa Ordynariusza, Ks. 

Biskup Joseph P Denning, 30 prałatów i księży z okolicznych parafii, oraz księża naszego 

Zgromadzenia. Następnie w kościele odbyło się uroczyste zakończenie nowenny. Okazję 

tę uczciła parafia również specjalnym wydaniem Patrona. 

Ks. Wizytator Henryk Sawicki, C.M. — W r. 1961 mamy jeszcze jeden srebrny 

jubileusz kapłański. Obchodzi go, na większą nieco niż zwykle skalę uroczystościami 

dwudniowymi, ks. Henryk Sawicki. Tu jest jego rodzinna parafia, tu ma wielu oddanych 

przyjaciół, zwłaszcza członków Tow. św. Alojzego którego jest kapelanem i całe szeregi 

młodych, nad którymi od wielu lat pracuje jako katecheta w szkole. W 1966 władze 

mianowały go ks. Wizytatorem i wtedy przenosi się do Utica, N.Y. — Ks. Sawicki stale 

uczył w szkole, stale głosił kazania po angielsku w dolnym kościele, stale dbał o zdrową 

naukę katolicką. Pozostawił w kwitnącym stanie Bingo (Stano) oraz przez siebie 

zapoczątkowany Klub Pomocniczy (Booster Club). 

Idźmy dalej. W r. 1963 w maju mamy srebrny jubileusz innego misjonarza z naszej 

parafii, ks. Jana Kowalskiego z Whitestone. — W jesieni 25-ciolecie Krakowianek, 

sławnych ze swych występów w Washington, D.C. i na Wystawie Światowej w 1964 r. 

Przejdźmy do strat - zgonów. 

— Dnia 30 grudnia 1955 r. mamy śmierć ks. Bernarda Niesłonego, który pracując u 

nas zastępował ks. Proboszcza w czasie nieobecności i choroby W r. 1950 odszedł do 

Whitestone, gdzie był przełożonym. Umarł nagle dość młodo licząc 56 lat. 

Dnia 24 lipca 1957 r. odszedł od nas ks. Wojciech Kranc. Przez 8 lat prowadził nasze 

pismo parafialne. W pracę tę wkładał całą swą duszę. 

W r 1963, 6 lipca, umiera ks. wizytator A. Mazurkiewicz. 5-go lipca obchodził 

60-ciolecie kapłaństwa, a na drugi dzień odchodzi na spoczynek wieczny. Życiorys jego 

podamy w innym miejscu. 

Ks. Kardynał John Heenan. W r. 1962 parafia nasza miała zaszczyt gościć 

ówczesnego arcybiskupa Liverpool, a obecnego kardynała z Westminster Cathedral w 

Londynie, ks. kardynała John Heenan. Okazja był ślub jego krewnego Kieran Both, który 

wstępował w związki małżeńskie z córką dobrze znanej rodziny Ambrose, Konstancją. 

 

Pożar w naszym kościele. 

Jak to — po raz drugi? Tak. — Przy końcu roku, 10 grudnia 1963 tak samo jak wtedy, 

przy końcu roku, 42 lata temu. Tylko, że tym razem nie był to przypadek, ale sprawa 

jakiegoś podpalacza. W tych samych dniach kilkanaście takich pożarów wybuchło w 

kościołach i innych budynkach w okolicy Greenpointu. Szczęście od Boga, że tylko 

zakrystia padła ofiara ognia, który dość szybko został zauważony i przez straż pożarną 
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stłumiony. Reakcją parafian i towarzystw na nasze nieszczęście były liczne ofiary składane 

na odbudowę zakrystii i odmalowanie zakopconego kościoła. W niedługim też czasie 

zakrystia wraz z wszystkimi przyborami i szafami została pięknie odbudowana. ^„„„^ . 

Parafia wita nowego proboszcza. 

Po 9 latach niełatwej pracy ks. prob. Hładki otrzymał następcę w osobie ks. Gotharda 

Krzysteczko. Misjonarz — tak jak my. A właściwie, nieco prawdziwszy misjonarz, bo od 

chwili święceń (1936) pracował na misjach zagranicznych w Chinach aż do r. 1949, kiedy 

wszyscy misjonarze pod falą komunizmu musieli z tego kraju uchodzić. U nas należał do 

grupy misyjnej, a od r. 1961 sprawował urząd proboszcza w Derby, Conn. Stanowisko, na 

które teraz go wyznaczono, nie było zbyt łatwe. Nadchodziły lata wielkich wydarzeń, a 

zwłaszcza po II Soborze Watykańskim, lata niepokoju, zobojętnienie dla spraw bożych, 

słowem lata zamieszania... 

Ks. prob. Krzysteczko przybył do nas w r. 1964 na początku lutego i zaraz wchodzi w 

pracę swego poprzednika — w dalszym ciągu prowadzi pracę nad odnowieniem spalonej 

zakrystii. -!- W tym czasie mamy piękny — nie jedyny zresztą — wzór ofiarności naszych 

parafian. Wzorem tym był występ Chóru im. Ogińskiego, pod dyrekcją naszego 

parafianina prof. Antoniego Kaźmierczaka. Dochód z koncertu przeznaczony był na 

odbudowę zakrystii. 

Poprzedni ks. prob. Hładki w dalszym ciągu przebywał i pracował u nas. Przy końcu 

lata, 13 września 1964 r. chcąc uczcić jego zasługi, parafia urządziła na jego cześć tzw. 

„bankiet uznania". A więc — występy naszego Chóru, Krakowianek i Górali, 

przemówienia wobec licznych gości, przedstawicieli 25 towarzystw i księży, których było 

około 30. W odpowiedzi na mowy, były ks. Proboszcz w przemówieniu swym złożył 

wyrazy podziękowania całej parafii. 

Niestety nie upłynęły dwa tygodnie, gdy w sobotę 26 września ks. Hładki przestał 

żyć. Nie chorował. Jeden z księży zastał go w jego pokoju w krześle z głową na bok 

skłonioną z ołówkiem w ręku, bo przygotowywał kazanie na następny dzień. Nie żył. W 

ten sposób po raz pierwszy śmierć przyszła do nowej, przez niego zbudowanej plebanii. 

Pogrzeb odbył się w środę 30 września. W niedzielę po nabożeństwach przeniesiono ciało 

do dolnego kościoła, gdzie spoczywało do wtorku po południu. We wtorek eskportacja do 

górnego kościoła. A w środę Wigilie, Msza Św., eulogia i przewiezienie na cmentarz 

Kalwaria. W pogrzebie brało udział około 50 księży, wiele sióstr zakonnych i tłumy 

wiernych. 

 

Kronika — 1964 i 1965.  

Dnia 29 października 1964 obchodzi 25-ciolecie kapłaństwa ks. Bolesław Bielski, 

dawny nasz asystent i redaktor Patrona, przebywający obecnie w Erie, Pa. — W 

listopadzie — śmierć jednego z najstarszych przedsiębiorców pogrzebowych — 

Franciszka Dekarskiego — syna Franciszka, współzałożyciela parafii i trustysa. — W 
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pierwszą niedzielę Adwentu wprowadzenie częściowe liturgii w języku polskim i 

angielskim. 

W lutym 1965 powstaje u nas stowarzyszenie młodzieżowe „Klub Powołań". 

Ochotnicy z tego klubu wyjeżdżają przez parę lat na kilka dni do St. John Kanty Prep. na 

tzw. workshop. 

Dnia 20 czerwca obchodzimy 50-ciolecie kapłaństwa dawnego naszego asystenta ks. 

Michała Gryglaka, przez uroczystą Mszę św. odprawioną w uroczystość Bożego Ciała. — 

Na Wystawie Światowej parę razy tryumf niemały odnoszą nasze Krakowianki i Górale, a 

także po raz drugi nasz Chór św. Cecylii. — Dnia 21 listopada mamy piękny obchód 

25-ciolecia Tow. św. Anny, Grupy 396 Unii Polskiej. 

ROK 1966 — MILLENIUM CHRZEŚCIJAŃSTWA POLSKI.  

Już od grudnia 1964 r. istnieje na terenie nowojorskim Komitet Obchodu Millenium, 

w skład, którego wchodzą znani działacze i wybitni kapłani trzech diecezji: New York, 

Brooklyn i Rockville Centre, a honorowym prezesem jest Kardynał Spelmann. Dnia 29 

listopada 1965 r. ukonstytuował się u nas lokalny Komitet Obchodów. — Od soboty 1 

stycznia aż do 3 września, przez 9 pierwszych sobót odprawiano nowennę milenijną. 

Obecnością swoją przykład dać mają towarzystwa, którym przydzielono poszczególne 

soboty. Do głębszego nastrojenia się na pobożne przeżycie roku Millenium służyć ma 

następnie misja święta od 20 marca do 3 kwietnia. Pierwszy tydzień dla polskich, drugi dla 

angielskich słuchaczy. Ostatnie trzy dni to Triduum zakończone wspólną Komunią św. 

wszystkich Polaków z New York i okolicy na specjalnym nabożeństwie milenijnym w 

katedrze św. Patryka w New Yorku. — Dodajmy nawiasowo, że od ostatniej misji 

trzytygodniowej w r. 1946 mieliśmy misję trzytygodniową w 1950, misje dwutygodniowe 

w 1956 i 1961. — Na Wielkanoc, z okazji Millenium wydany był specjalny numer Patrona. 

— Jako dzień obchodu milenijnego obrany został dzień 24 kwietnia, druga niedziela po 

Wielkanocy. A więc najpierw uroczysta Suma, odprawiona przez ks. F. Romanowskiego 

ze słowem bożym ks. dra E. Fusa. Druga część — uroczysta, z bogatym programem 

Akademia, która przy natłoczonej sali odbyła się o godz. 4-tej po południu. A więc 

występy Chóru, Kółka Dramatycznego, przemówienia, między innymi dra Eugeniusza 

Kusielewicza, obecnego prezesa Fundacji Kościuszkowskiej. Mistrzem ceremonii był nasz 

parafianin, śp. mecenas Władysław Furka. 

— W uroczystościach tego dnia wziął także udział wizytator Księży Misjonarzy ks. 

dr Franciszek Myszka, który parę dni przedtem przybył z Krakowa, by zwiedzić domy 

misjonarskie. — Cały program milenijny w ciągu roku, dla wiadomości wiernych, 

przedstawiony był na artystycznie wykonanym plakacie, który był nie pierwszą, ale 

ostatnią pracą dla parafii śp. Mieczysława Józefowskiego. 

Tydzień od 18 do 25 września — to dni, w których cała diecezja brooklyńska 

oficjalnie obchodziła nasze Millenium. Na tę okazję przybył z Rzymu ks. biskup 

Władysław Rubin, opiekun Polonii za granicami Polski i przedstawiciel Ks. kardynała 

prymasa Stefana Wyszyńskiego. — W czwartek 22-go był u nas, odprawił krótkie 
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nabożeństwo, przemówił po polsku i po angielsku. Śpieszył się, by odwiedzić sąsiednią 

parafię św. Cyryla i Metodego. — Główne nabożeństwo dziękczynne, w obecności 

biskupów diecezji, duchowieństwa i ludu z różnych polskich parafii odprawił wieczorem 

w pro-katedrze naszej diecezji. 

Obchód Millenium zamknięty został u nas dopiero 7 stycznia 1968 r. W tym dniu ks. 

Proboszcz uroczyście poświęcił tablicę pamiątkową Tysiąclecia w przedsionku kościoła, z 

emblemami, nazwiskami towarzystw i księży, którzy pracowali w naszej parafii w tym 

wielkim roku. Jest ona dziełem Jana Sowińskiego. 

Lata następne, prawie aż do ostatniego roku, można by nazwać latami znakomitych 

gości. Wizyty zaczęły się właściwie już w roku poprzednim od gościa najbardziej 

wybitnego. Był nim Ojciec św. Paweł VI. Nie odwiedził on wprawdzie naszej parafii, ale 

nasza parafia wraz z tysiącznymi tłumami witała Go i brała udział we Mszy Św., którą 

odprawił na olbrzymim Yankee Stadium. 

Ks. Biskup Ignacy Krauze, C.M. W r. 1965, w lecie, bawił u nas Ks. biskup I. Krauze, 

nasz misjonarz, a także pierwszy biskup polski w Chinach i ordynariusz niejednego z 

naszych księży. Parafię naszą odwiedził po raz pierwszy w latach około 1937 r., kiedy 

jeszcze nie był biskupem, ale prefektem apostolskim i starał się w Stanach o pomoc dla 

swej misji w Chinach. I nasza parafia, tak wtedy jak i później, pośpieszyła z ofiarną 

pomocą. Potem, gdy komuniści wszystkich misjonarzy z Chin wyrzucili, ks. Biskup od r. 

1948 do 1952 przebywał w Whitestone, N.Y. i niejednokrotnie odwiedzał parafię naszą. 

Odwiedził ją również w r. 1957, kiedy bawił u nas także delegat przełożonego generalnego 

z Paryża, ks. Wacław Knapik. W r. 1965 był u nas w przyjeździe na Sobór do Rzymu. W r. 

1969 obchodził w Brazylii, gdzie stale przebywa, podwójny jubileusz: 50-ciolecie 

kapłaństwa i 25-ciolecie sakry biskupiej. I w tym roku odwiedził nas także, a nawet 

przemawiał na zebraniu Tow. Imienia Jezus. — I wreszcie w 1971 r., zaproszony nie do 

nas, ale do jednej z parafii w Utica, N.Y. która, jak nasza, obchodziła 75-ciolecie — gościł 

i u nas i brał udział w uroczystościach naszych. 

Ks. Biskup Piotr Filipak. Nasz rodak, pierwszy polski w Brazylii biskup ordynariusz. 

Diecezja jego olbrzymia, ale księży, zasobów i pomocy mało. Był u nas poprzednio, kiedy 

objeżdżał inne polskie placówki. Obecnie w r. 1967 zatrzymał się u nas znowu, miał 

kazania na Mszach św. w niedzielę Chrystusa Króla, a potem serdecznie dziękował parafii 

za ofiarną pomoc. 

 

Kronika 1966-1967.  

A więc mamy najpierw prymicje dwóch naszych parafian: ks. Roberta Kujawy, C.M. 

w ostatnią niedzielę maja 1966 i ks. Roberta Czok, w pierwszą niedzielę czerwca. Kazanie 

na Mszy św. prymicyjnej tego ostatniego głosił ks. prof. dr Zdzisław Peszkowski z 

Polskiego Seminarium w Orchard Lake, Mich., gdzie ks. prymicjant przygotowywał się do 

kapłaństwa. 
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W jesieni, 22 listopada 1966 jubileusz 25-ciolecie obchodził tygodnik nasz 

parafialny, Patron, a obchodził go specjalnym numerem i bankietem. 

W czerwcu 1967 r. Mszę św. prymicyjną odprawił u nas nasz misjonarz ks. Gerald 

Przywara, przydzielony następnie do naszej parafii. 

W lipcu system zbierania ofiar niedzielnych w kopertach wchodzi u nas w życie. — 

W jesieni wprowadzona zostaje Msza św. niedzielna wieczorna. 

— W grudniu powstaje nowa organizacja Klub Matek przy naszej szkole, 

zmieniony następnie na Klub Rodziców, mający służyć pomocą naszej szkole. 

Powstaje u nas także nowy chór młodzieży żeńskiej - Young Parishioners' Chorale, 

pod dyrekcją Deena Javor. Śpiewa on na Mszy św. w dolnym kościele i również na sali 

szkolnej. W kościele po raz pierwszy występuje na Boże Narodzenie 1966 r. 

Dnia 20 października umiera ks. proboszcz parafii Świętego Krzyża w Maspeth, N.Y. 

ks. Franciszek Szczechowiak, nasz parafianin i szczery przyjaciel. 

ROK 1968. Dnia 2 czerwca ks. prałat Julian Żebrowski, który po święceniach u nas 

zaczynał pracę w r. 1918 — obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa. 

W czasie letnim rozpoczyna się gruntowne odnawianie kościoła dolnego; koszty 

mają dojść do przeszło 100 tysięcy. 

Ostatniego września umiera nasz były ordynariusz Arcybiskup Bryan McEntegart — 

następcą jego został Ks. biskup Franciszek Jan Mugavero. Rocznicę św. Stanisława Kostki 

— 400 lat od jego śmierci — obchodziliśmy w samo święto św. Stanisława. Przedtem było 

40-stogodzinne Nabożeństwo. 

W niedzielę po tym święcie, 17 listopada, obchodził swój srebrny jubileusz 

kapłaństwa ks. superior Walenty Pieczka, uroczyście odprawioną Sumą i bankietem. 

W następnym tygodniu mieliśmy wizytę naszego nowego ks. Biskupa, który 

łaskawie odwiedził naszą parafię, wziął udział w przyjęciu na plebanii, koncelebrował 

Mszę św. wieczorem, w sposób bardzo przystępny zapoznał się z naszymi siostrami i 

parafianami na hali, a potem w liście do Ks. Proboszcza serdecznie dziękował i jemu i 

wszystkim za tak miłe przyjęcie. 

Na Boże Narodzenie Tow. Imienia Jezus odnowiło piękny zwyczaj posyłania paczek 

do naszych chłopców w służbie Ojczyzny za oceanami. 

ROK 1969.  

W lutym zaczynają się przygotowania do ukonstytuowania Rady Parafialnej. 

Pierwsze zebranie członków odbyło się 28 marca. Rada składa się z 30 członków: 4 z 

urzędu i 26 z wyboru. Głosowały towarzystwa i parafianie w liczbie 800. Na następnych 

zebraniach wybiera się Komitety i zaczyna się omawianie wielu ważnych spraw. Zebrania 

odbywają się mniej więcej co miesiąc. 
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W maju, w 25-ciolecie bitwy pod Monte Cassino, Stowarzyszenie Polskich 

Kombatantów, Koło Nr. 39 im. Gen. Sosnkowskiego łącznie z Weteranami G. Washington 

Post No. 3, urządza obchód uroczysty, a więc Msza św. za poległych, składanie wieńca pod 

pomnikami, wspólny obiad i Akademia. Stow. Polskich Kombatantów (SPK) powstało w 

r.1958 i liczy przeszło 100 członków. 

Na początku czerwca jeden z naszych asystentów i nasz parafianin, który niemal 

przez całe życie kapłańskie pracuje w szkołach parafialnych, - ks. Edmund Kowalski 

obchodzi srebrny jubileusz kapłaństwa w kościele i w natłoczonej sali parafialnej.  

W tym samym dniu 25-ciolecie kapłaństwa obchodzą księża: Adam Minkiel, Jan 

Kuczyński, Henryk Czekała i Zygmunt Gosk. Wszyscy pracowali  w naszej parafii, choć w 

różnych czasach. 

Dnia 7 września pierwszą Mszę św. odprawia u nas nasz parafianin ks. Stefan Pujdak, 

ze Zgromadzenia Najśw. Serca Pana Jezusa — najmłodszy i ostatni jak dotąd nasz 

prymicjant. Mszę św. odprawia w tzw. sign language, aby jego "głuchoniemi rodzice 

mogli w niej lepiej uczestniczyć. 

KS. KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA, ARCYBISKUP KRAKOWA.  

Dotychczas najwybitniejszy chyba gość naszej parafii. Przybył do naszej parafii dnia 

29 września 1969 r. Poświęcił nam zaledwie 5 do 6 godzin. Parafia nasza wybrana została 

na miejsce spotkania Jego Eminencji z przedstawicielami, księżmi i parafianami całej 

naszej diecezji. Przybył do nas wieczorem z Doylestown, Pa. w asyście księży i biskupów 

polskich: Biskupa A. Abramowicza z Chicago i Biskupa Szczepana Wesołego z Rzymu. 

— Na plebanii, oprócz duchowieństwa, oczekiwało go czterech biskupów brooklyńskich z 

Biskupem Mugavero na czele. 

Po zapoznaniu się i wspólnym posiłku na plebanii, wszyscy udali się do kościoła na 

Mszę św. W imieniu parafian powitała Ks. Kardynała mową i bukietem kwiatów 

uczennica naszej szkoły Teresa Życzyńska. W przepełnionym kościele Ks. Kardynał 

odprawił Mszę św. koncelebrowaną z obu polskimi biskupami i sześciu polskimi księżmi. 

W czasie Mszy św. słowo powitalne wygłosił nasz ks. Proboszcz, następnie ks. Kardynała 

przywitał Ordynariusz naszej diecezji, a w końcu przemówił po polsku i po angielsku sam 

ks. Kardynał. Po Mszy św. nastąpiło spotkanie ks. Kardynała z siostrami i parafianami w 

sali parafialnej. 

 

Kronika 1970-1971. 

W styczniu ks. K. Wawak, redaktor Patrona, obchodzi swój złoty jubileusz 

kapłaństwa nabożeństwem w kościele i bankietem na sali. 

W liturgii w Niedzielę Palmową 1970 r. wprowadza się ostatnią zmianę: cała Msza 

św. w języku polskim względnie angielskim. — Mamy więc w tygodniu wszystkie Msze 

św. po polsku, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 8-mej dla dzieci, odprawianej po angielsku. 

W niedziele Msze św. po polsku — a Msza św. niedzielna w sobotę, w niedzielę o godz. 
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9-tej, trzy Msze św. w dolnym kościele i wieczorna Msza św. odprawiane są po angielsku. 

Do odprawiania Mszy św. po polsku używany jest mszalik „Pan z Wami" sumiennie 

wydawany przez Polonijny Ośrodek Liturgiczny w Orchard Lake, Mich. 

W kwietniu 1970 parafia nasza i rodzina obchodzi 25-ciolecie kapłaństwa ks. 

Edwarda V. Rutowskiego, obecnie proboszcza w Alameda, N.M. 

W czerwcu do naszej plebanii śmierć zawitała po raz drugi. Tym razem ofiarą jej był 

ks. K. Edmund Trzeciak. Przez 10 lat misjonarz w Chinach, przez 12 lat opiekun 

emigrantów Polaków w Australii, założyciel i wydawca dobrze redagowanego pisma 

„Tygodnik Katolicki", ostatnie lata spędził w Ameryce, z czego 6 lat u nas. Przeżył lat 59. 

W sobotę 20 czerwca 1970 wprowadzono Mszę sw. wieczorną o godz. 6:30. 

Uczestniczący w niej spełniają obowiązek niedzielny. 

W listopadzie Tow. Oświatowe im. Marii Konopnickiej i Szkoła Sobotnia obchodzą 

50-ciolecie swej zbożnej pracy i wyrażają wdzięczność ks. Proboszczowi za udzielaną im 

gościnność w naszej szkole parafialnej. 

W kwietniu 1971 napotykamy na wzmiankę o nowej organizacji młodzieżowej pod 

nazwą Youth Action. 

Dnia 12 grudnia mamy uroczystość 75-ciolecia Tow. Różańca Św., obchodzoną 

przez Mszę św. koncelebrowaną z ks. Biskupem I. Krauze jako głównym celebrantem. 

W ostatnią niedzielę roku, w uroczystość Rodziny Świętej mamy na Sumie uroczyste 

odnowienie ślubów małżeńskich 50-cio i 25-cioletnich. 

JUBILEUSZ 75-CIOLECIA. 

O jubileuszu naszym ostatnim zaczyna się mówić wcześniej. Pierwszy raz sprawa ta 

wspomniana jest na zebraniu Rady Parafialnej już 12 grudnia 1969 r. W pierwszych 

miesiącach 1970 r. zaprasza się i zbiera ochotników, by wraz z delegatami towarzystw 

uformować z nich Komitet Jubileuszowy. W maju mamy wybór urzędników i wyłonienie 

szeregu podkomitetów pracy. Dnia 15 listopada specjalne ogłoszenie: „W niedzielę 29-go 

na Sumie będą wszyscy członkowie Komitetu Jubileuszowego, aby prosić Boga o pomoc i 

światło na wielki Rok Jubileuszowy". W grudniu ks. Proboszcz ujmuje krótko i ogłasza 

cele do przeprowadzenia w roku jubileuszowym: odnowienie wiary, głównie przez Misje 

Św., urządzenie uroczystości kościelnych i występów artystycznych, oraz odnowienie 

prezbyterium: nowy ołtarz i balustrada. Równocześnie zachęca do ofiar na podwójny 

fundusz jubileuszowy. 

ORATORIUM „MESJASZ".  

Pierwszym ważniejszym wypadkiem łączącym się z jubileuszem był koncert 

religijny w naszym kościele. Odbył się w Niedzielę Palmową. W programie wielkie dzieło: 

Oratorium Haendla „Mesjasz", pod batutą młodego dyrygenta Jana Józefa Wnęka, naszego 

parafianina. Organizacją koncertu zajął się ks. F. Kellner. Koncert cieszył się dużym 

uznaniem wśród parafian i gości, oraz dobra opinią w prasie. 
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ODNOWIENIE SANKTUARIUM.  

Pierwszą sprawą zaprojektowaną w związku z diamentowym jubileuszem było 

odnowienie sanktuarium. Prace rozpoczynają się 12 lipca 1971 r. i trwają przeszło miesiąc. 

Wszystkie Msze św. w tym czasie, niedzielne i tygodniowe, odprawiane są w dolnym 

kościele. Całość po odnowieniu odznacza się prostotą i pięknem. Ołtarz zwrócony do ludu, 

czysty i piękny marmur nie przygniata ciężarem. Balustrada obniżona i bezpieczniejsza, bo 

wierni przystępujący do Komunii św. odchodząc, nie schodzą już po stopniach, jak 

przedtem. Koszt wszystkiego około 30 tysięcy. 

KS. BISKUP ALBIN MAŁYSIAK, C.M.  

Bliższym przygotowaniem na główny dzień jubileuszu, który przypadł na 5 grudnia 

1971 r. była najpierw popularna dawniej nowenna tygodniowa, trwająca przez 9 

czwartków. Następnie nowenna w ścisłym tego słowa znaczeniu trwająca przez 9 dni. 

Pierwsza nowenna rozpoczęła się 30 września, a skończyła 25 listopada. Dawana była po 

polsku przez naszych księży z Whitestone. Druga rozpoczęta 19-go trwała do 27-go 

listopada, do święta Matki Boskiej Cudownego Medalika, a prowadził ją po angielsku ks. 

Jan Kowalski, a po polsku zaś Ks. Biskup A. Małysiak, C.M. 

Ks. Biskup A. Małysiak — to nasz misjonarz, auksyliariusz ks. Kardynała K. 

Wojtyły, Metropolity Krakowskiego. W Krakowie, zanim został biskupem, był 

proboszczem dużej parafii misjonarskiej. 

— Zaproszony do nas przybył z Krakowa w drugiej połowie października. 

Prowadził wspomnianą nowennę i odprawił główne nabożeństwo czyli Sumę w sam dzień 

jubileuszu. W międzyczasie, zapraszany przez księży proboszczów polskich parafii i 

organizacje polskie odwiedził szereg ośrodków polonijnych w Stanach i w Kanadzie. Do 

Krakowa wrócił w styczniu 1972 r. 

WITAJ DNIU UROCZYSTY! Nadszedł wreszcie dzień ten przygotowany i 

oczekiwany. 

— Dzień Diamentowego Jubileuszu naszej parafii uczczony został obecnością 

trzech biskupów i — nie jednym — ale trzema uroczystymi nabożeństwami. 

Zaczęło się o godz. 9-tej Mszą św. dla młodzieży. 

Celebrował ją Ks. Biskup I. Krauze, C.M. Koncelebrowali: ks. Chester R. Mrówka, 

C.M. i ks. Edmund Gutowski, C.M., który wygłosił także naukę. W czasie Mszy św. 

szeroką falą płynęły pieśni, które dzieci śpiewały po polsku i po angielsku. 

Główna uroczystość — Suma — odprawiona została po polsku, o godz. 11-tej. Mszę 

św. poprzedziła procesja ze starej i nowej szkoły. Wzięli w niej udział: księża, siostry, 

dzieci szkolne, członkowie towarzystw kościelnych, polonijnych, organizacji 

weterańskich oraz Rycerze Kolumba. Msza św. rozpoczęła się słowami powitalnymi ks. 

Proboszcza. 
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Głównym celebransem Mszy św. koncelebrowanej był Ks. Biskup Albin Małysiak, 

C.M. Koncelebrowali: ks. dr Walter Ziemba, rektor Seminarium Polskiego, który był 

również kaznodzieją, ks. wizytator Henryk Sawicki, ks. superior Walenty Pieczka, ks. 

prob. Gothard Krzysteczko, ks. Karol Wawak, ks. Kazimierz Szymański, ks. Jan 

Kowalski, ks. Edmund Kowalski. W prezbyterium zasiadali: ks. Biskup I. Krauze i ks. dr 

Edward Fus, reprezentant Ks. Biskupa Brooklyńskiego, który w imieniu jego po Komunii 

św. złożył parafii życzenia. — W czasie Mszy św. wszystkie główne części śpiewał z całą 

mocą po polsku nasz Chór św. Cecylii, inne części śpiewał cały kościół oraz nowo 

założony Chór Chłopców. — We Mszy św. brało udział kilkunastu księży gości, około 120 

sióstr zakonnych i ponad 1,100 wiernych. 

Po południu o godz. 4-tej głównym celebransem Mszy św. w języku angielskim był 

nasz Ordynariusz Ks. Biskup Francis J. Mugavero. Powtórzona została ranna procesja do 

kościoła i powitanie ks. Proboszcza. Koncelebransami byli: ks. prob. William Flaskowski, 

ks. prob. Franciszek Romanowski, ks. prob. Edward Rutowski, ks. Robert Czok, ks. 

Edmund Gutowski ks. Edward P. Spurgiasz, ks. wizyt. Henryk Sawicki i ks. prob. Gothard 

Krzysteczko. W prezbiterium zasiadali księża biskupi: I. Krauze, C.M. i A. Małysiak, C.M. 

Słowo Boże wygłosił ks. Leon Baltrucki, proboszcz sąsiedniej parafii Świętych Cyryla i 

Metodego. Przy końcu Mszy św. przemówił Ks. Biskup Mugavero, dziękując w pięknych 

słowach Bogu i Zgromadzeniu Księży Misjonarzy za przykładną troskę z jaką prowadzą 

do Boga lud nasz, który zawsze był i jest przywiązany do swych wartości narodowych, a 

zwłaszcza do wiary katolickiej. 

Obie uroczystości zakończyły się pełnym mocy i potęgi śpiewem hymnów polskiego 

i amerykańskiego. 

We Mszy św. popołudniowej wzięło udział około 50 księży, prawie 100 sióstr 

zakonnych i blisko 1,000 wiernych. 

Za tak piękny, bogaty Dzień Diamentowego Jubileuszu naszej parafii św. Stanisława 

— niech będą dzięki Dobremu Bogu i wyrazy uznania tym wszystkim, którzy się do tego 

przyczynili. 

 

 


