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Biskup Nicholas DiMarzio koncelebruje mszę świętą z okazji jubileuszu parafii w towarzystwie 17 księży 

Foto: Jarosław Śmigielski 

Parafia pod wezwaniem Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy Maspeth w tym roku świętuje okrągły jubileusz istnienia i nieprzerwanej działalności. Zanim 

doszło do decyzji o powołaniu tej parafii i budowie kościoła, odbyło się 26 wizyt przyszłych parafian w kurii biskupiej na Brooklynie.  

 

Proboszcz parafii Piotr Żendzian kroi jubileuszowego tort w gronie parafian 

Foto: Jarosław Śmigielski 



 

W gronie parafian stoją (od lewej): ks. Piotr Żendzian (w kapeluszu), ks. Władysław Kubrak i nieco wyżej ks. Dariusz Blicharz 

Foto: Jarosław Śmigielski 

 

Od lewej: Waldemar Rakowicz, ksiądz Piotr Żendzian i Dorota Izak prezentują portret pierwszego proboszcza parafii na Maspeth – Wojciecha 

Nawrockiego 

Foto: Jarosław Śmigielski 

 

Zespół The Master gra podczas jubileuszowego bankietu 

Foto: Jarosław Śmigielski 

 

Kamień węgielny pod budowę kościoła został uroczyście położony 22 czerwca 1913 roku, przy 



udziale 18 zaproszonych księży, w obecności licznej grupy wiernych. Koszt zbudowania 

wszystkich budynków parafialnych, wraz z kupnem gruntów, oszacowano na 75 tysięcy 

dolarów. Trudno sobie wyobrazić, że tak pokaźnych rozmiarów kościół był gotowa już 5 

miesięcy później. Poświęcenie świątyni miało miejsce 30 listopada 1913 roku. Wielką rolę w 

działalności parafii odegrał ksiądz Wojciech Nawrocki – pierwszy proboszcz, który pracował 

tutaj 27 lat. 

W 1952 roku koncertował w parafii światowej sławy tenor Jan Kiepura. We wrześniu 1969 roku 

z wizytą przybył tutaj arcybiskup Karol Wojtyła, który gościł na Kongresie Eucharystycznym w 

USA. W 1985 roku nowi imigranci, pod wodzą księdza Andrzeja Kurowskiego, założyli przy 

parafii polską szkołę, której pierwszym dyrektorem był Robert Dąbrowski. 

W 1985 roku parafia obchodziła diamentowy jubileusz świętowany przez dwa tygodnie, a 

przewodził obchodom franciszkanin Kondrad Miller. 

W 1991 roku do parafii przybył ksiądz Ryszard Koper, który mocno zaangażował się w jej 

funkcjonowanie. Ksiądz Ryszard pisze liczne artykuły oraz książki, głównie o tematyce 

religijnej; współorganizuje też w parafii co roku Festiwal Kultury Polskiej. 

Parafią tą kierowali w przeszłości: ksiądz Fus, ks. Adam Prochalski, msgr John Strynkowski, a 

od roku 2000 – ksiądz Piotr Żendzian, który jest ósmym proboszczem. Jest on delegatem 

Episkopatu Polski i kapelanem Polonii, kapelanem Komisji Oświatowej KPA, kapelanem 

Kongresu Polonii Amerykańskiej – oddział na południowy rejon stanu Nowy Jork, kapelanem 

Children’s Smile Foundation i innych organizacji. 

 

W 2012 roku rozpoczęły się obchody 100-lecia istnienia parafii. Rocznica ta została uczczona 

między innymi gigantycznym czynem społecznym rodziców dzieci uczęszczających do Polskiej 

Szkoły im. błogosławionego Jana Pawła II. W ramach pomocy dla szkoły – rodzice wykonali jej 

generalny remont. 

W sobotę, 20 kwietnia, w restauracji Terrace On The Park odbył się uroczysty bankiet z okazji 

100-lecia parafii. Udział w nim wzięło około 250 gości. Część oficjalną prowadzili Dorota Izak i 

Waldemar Rakowicz – dyrektor Polskiej Szkoły im. bł. Jana Pawła II. Należy podkreślić dużą 

pomoc Komitet Parafialnego – na czele z Ryszardem Maksem i Elżbietą Mróz – w 

zorganizowaniu tej imprezy. Gości zabawiały dwa znakomite zespoły muzyczne "The Master" i 

"The Able Men". 

 

W niedzielę, 21 kwietnia, odbyła się uroczysta msza w kościele Świętego Krzyża. 

Koncelebrowało ją 17 księży, na czele z biskupem ordynariuszem diecezji brooklyńskiej – 

Nicholasem DiMarzio. Po mszy biskup, księża oraz wierni udali się do audytorium szkolnego na 

program artystyczny przygotowany przez młodzież z klas licealnych polskiej szkoły na Maspeth. 

Sala była wypełniona po brzegi, a ci, dla których zabrakło miejsca w środku, słuchali programu 

na placu szkolnym. 

Po wspaniałym i wzruszającym programie artystycznym polska szkoła wydała skromne 

przyjęcie. Zebrani odśpiewali "100 lat" i wznieśli szampanem toast z tak niezwykłej okazji. 

 


