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HISTORIA PARAFII ŚW. JÓZEFA OBLUB. NAJSW. MARYI PANNY 

w Jamaica, N. Y. 

Złoty Jubileusz 1904-1954 Parafii św. Józefa w Jamaica, NY

Około roku 1894, kilkanaście rodzin polskich osiedliło się w okolicy Jamaica i 

Richmond Hill na Long Island. Pierwszymi osadnikami były następujące rodziny —  

Kubiccy, Żuki, Szostaki, Godlewscy, Mrozy, Niemczyki, Drabińscy, Szczerby, Dąbki, 

Podbielscy, Bzdewki, Puławscy, Gawrony i Misy. 

Gdy liczba rodzin wzrosła do 50, zostało założone dnia Igo kwietnia, roku 1900, Tow. 

Św. Józefa, Bratniej Pomocy. Założycielami Towarzystwa byli — Paweł Kubicki, Andrzej 

Szczerba, Franciszek Godlewski, Julian Podbielski, Józef Szostak, Szymon Niemasz, 

Stanisław Mróz, Jan Jewko, Wojciech Dąbek i Kazimierz Rogowski. Jednym z celów 

Towarzystwa było założenie polskiej Parafii. Toteż wskutek starań Tow. Św. Józefa, 

popartych przez Ks. Dziekana Zellera, proboszcza sąsiedniej parafii Najśw. Maryi Panny, 

ówczesny Ks. Biskup Karol Edward McDonnell, w roku 1902, posłał 

nowo-wyświęconego kapłana Polaka, Ks. Emila Streńskiego, jako asystenta do parafii 

niemieckiej z poleceniem obsługiwania Polaków — mieszkających w okolicy. 
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Rok 1904 stał się rokiem pamiętnym dla kolonii polskiej. Liczba rodzin powiększyła 

się znacznie i Ks. Biskup, u- znając potrzebę Kościoła polskiego, zamianował Ks. E. 

Streńskiego proboszczem polskiej oddzielnej parafii pod wezwaniem Św. Józefa. 

Zaczęto rozglądać się za miejscem stosownym na nawy kościół i gdy odpowiednie 

miejsce wyszukano, Ks. Biskup przyszedł z wydatną pomocą, dając do dyspozycji księdza 

proboszcza czek na zakup tejże realności, na South Jamaica, przy Rockaway Road, dzisiej-

szy Sutphin Boulevard, na której stał stary, ale w pięknym kolonialnym stylu, obszerny 

dom. Wkrótce dom odrestaurowano i zamieniono na kościół. 

Pierwsza Msza Św. była odprawiona 1-go sierpnia, 1904 r. Pierwszy chrzest zapisany 

w księgach parafii odbył się 15-go sierpnia 1904 roku — dziecka imię było Stanisław 

Paliwoda. Pierwszy ślub odbył się 21-go sierpnia, 1904 r. Szczęśliwą parą byli Paweł 

Grabowski i Antonina Olszewska. 

Pierwszymi trustysami parafii byli — Jan Bzdewka, Julian Podbielski, Józef Szostak i 

Szymon Puławski. 

W październiku tego roku przybudowano do domu rodzaj szkółki, gdzie w dwóch 

klasach uczyło się około 50 dzieci, a nauczycielkami były Siostry Dominikanki. Tak więc 

w jednym budynku mieścił się kościół, szkoła i plebania. 

ROK 1907. Gdy liczba rodzin wzrosła do 250 — tymczasowy kościółek nie mógł 

pomieścić wiernych. Okazała się potrzeba nowego obszerniejszego kościoła. W marcu 

poczęto kopać pod fundamenta, a 5-go maja odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia 

węgielnego. Celebrował sam Arcypasterz, Ks. Biskup McDonnell w asyście Ks. Zellera i 

Ks. Kwaśniewskiego. Ks. Feliks Baran, Franciszkanin, wygłosił kazanie. Budowa trwała 

do końca listopada 1907 r., a w sam dzień Dziękczynienia, 28-go listopada, 1907 r., odbyło 

się uroczyste poświęcenie Nowego Kościoła. Równocześnie odbyła się pierwsza Misja 

Św. dwutygodniowa, którą prowadzili OO. Redemptoryści, O. Grochowski i O. Jasiński. 

Nowy kościół kosztował $50,600 za same mury, zaś urządzenie wewnętrzne $10,500. 

Budowniczym był Hoffman. Kościół jest w stylu gotycko-anglosaskim. Posiada około 600 

siedzeń. 

ROK 1912. Dotychczasowa szkoła, która mieściła się częściowo na plebanii, 

częściowo na sali pod kościołem, była za małą. Dzieci uczęszczało do szkoły około 350. 

Trzeba było stawiać nową szkołę obszerniejszą. W lipcu tego roku wzięto się do budowy 

szkoły murowanej, jednopiętrowej z dużą salą w suterynach. Plany i budowę wykonał Jó-

zef Chrostowski. Od kilku lat uczyły Siostry Najśw. Rodziny, które zajęły miejsce Sióstr 

Dominikanek. Wielce zasłużyły się one około wychowania polskiego i kształcenia dzieci. 

Ks. Proboszczowi E. Streńskiemu, podczas Jego pasterzowania, dzielnie pomagali jako 

asystenci, następujący księża — Ks. Aleksy Jarka, Ks. Stefan Bartkowski, Ks. Teodor 

Regulski, Ks. Władysław Mańka, Ks. Aleksander Ciżmowski, Ks. Józef Schreiber. Od 

czasu do czasu pomagali również, Ks. Artur Streński i Ks. Paczoski. 
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ROK 1917. Był to rok przełomowy parafii, bo w tym roku zaszła zmiana proboszcza. 

Dotychczasowy proboszcz organizator parafii, Ks. Emil Streński, został przeniesiony na 

większą placówkę. Ks. Biskup polecił mu zorganizować nową polską parafię na 

północnym Green- poincie — w Brooklynie, gdzie od wielu lat tamtejsi rodacy domagali 

się swego kościoła. Jego miejsce zajął kapłan młodszy, energiczny Ks. Stanisław 

Rysiakiewicz, który przez 8 lat był poprzednio proboszczem w Riverhead, L. I., przy 

Kościele Św. Izydora. Z nowym proboszczem powiał nowy duch. Były to zresztą czasy 

wojny, gdy ważyły się losy narodów, a szczególnej narodu polskiego, który tej wojny 

oczekiwał, spodziewając się, że spełnią się proroctwa i zaświta mu gwiazda wolności. 

Wszystko wówczas pod wpływem wypadków dziejowych wrzało życiem narodowym. 

Sam lud czcił i uznawał potrzebę organizacji, by mieć udział w życiu społecznym. 

Skorzystał z chwili i usposobienia ludu nowy proboszcz i od- razu zajął się 

towarzystwami. Widząc, że stare zasłużone towarzystwo Św. Józefa zanika, poddał myśl 

wstąpienia całego towarzystwa do Zjednoczenia Polsko-Rzymsko Katolickiego, 

najstarszej Organizacji na Wychodźstwie. Przeprowadził sam sprawę drogą korespon-

dencji i wkrótce towarzystwo przystąpiło do Z.P.R.K., jako Grupa 502. Nowe życie 

wstąpiło w szeregi towarzystwa. Z liczby 60 członków już w chwili instalacji odbytej w 

maju następnego roku, Towarzystwo podniosło się do 128 członków, a dziś liczy 436 

członków dorosłych i 250 w oddziale małoletnim. Wiele zasłużył się również tej sprawie 

długoletni prezes Tow. ś.p. Maciej Kwarta, jako- też obecny prezes Wojciech Śliwa. 

Równocześnie Proboszcz czujną ojcowską opieką otoczył inne towarzystwa kościelne, 

jako Matek Różańcowych, Apostolstwa Modlitwy, IH-ci Zakon Św. O. Franciszka, Dzieci 

Maryi. Tak samo towarzystwa narodowe — współpracując z proboszczem znacznie 

wzrosły w liczbie. Podczas lat wojennych — Polonia tutejsza, idąc za radą i pod 

przewodnictwem swego Proboszcza, brała czynny udział we wszystkich sprawach spo-

łecznych, trzymając prym między sąsiednimi parafiami. 

ROK 1920. Z powodu znacznego wzrostu parafii, szkoła dotychczasowa okazała się za 

małą. Już przed tem salę parafialną zamieniono na klasy, ale gdy i to nie wystarczyło, a 

liczba dzieci doszła do większej liczby uczniów, trzeba było pomyśleć o rozbudowaniu 

szkoły. Pobudowano zatem drugie piętro, czyli powiększono budynek o 6 nowych klas — 

przybudowano dwie klatki schodowe o czterech wygodnych wyjściach. Równocześnie 

budowano nową plebanię a starą odnowiono i powiększono stwarzając tym sposobem 

obszerny dom mieszkalny dla Sióstr Nauczycielek. Stary domek Sióstr, wraz z placem, 

parafia sprzedała ś.p. J. Lwowskiemu a wzam.an zakupiła parafia cztery loty na plebanię i 

ogród. 

Następne lata od 1921-1926 włącznie niczym ważniejszym się nie odznaczyły. Główną 

troską poza pracą religijno-społeczną, było spłacanie długów ciążących na własności 

parafialnej. 

Podczas pasterzowania proboszcza, Ks. Stanisława Rysiakiewicza — asystentami byli: 

ś.p. Ks. Józef Schreiber, ś.p. Ks. Jan Jurasko, Ks. Jan A. Regulski, obecny proboszcz, Ks. 

Edward Glamkowski, Ks. Antoni Wołosz, Ks. Edward Olszewicz, Ks. Franciszek Gro-
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chola, Ks. Edward Belaus, Ks. Franciszek Romanowski, Ks. Jan Cwalina, Ks. Wincenty 

Pitkiewicz i Ks. Edmund Chart. 

W roku 1950 cała parafia została okryta wielkim smutkiem, bo Bóg zawezwał do siebie 

ś.p. Ks. Prałata Stanisława Rysiakiewicza, wielkiego duszpasterza i patriotę. 

Po długich latach owocnej pracy, na miejsce ś.p. Ks. Prałata St. Rysiakiewicza, władza 

Kościelna mianowała Ks. Jana A. Regulskiego, byłego wikarego od r. 1919 do r. 1921 w 

tej parafii. Dzielny kapłan prowadzi nadal owocną praca swych poprzedników, robiąc 

ulepszenia przy wszystkich budynkach parafialnych. Jest to prawdziwy gospodarz i 

dusz-pasterz bo zaledwie pięć lat jest proboszczem a już wiele zdziałał w duchownych, w 

doczesnych i w materialnych sprawach kościelnych. 

Obecny proboszcz ma ku pomocy dwóch energicznych i pracowitych wikarych: Ks. 

Edmunda A. Mańkowskiego i Ks. Tomasza R. Obarowskiego. 

Również cieszy się współpracą obecnych trusty sów Jana Wysockiego i Józefa 

Niemczyka jako też pracą byłego trustysa Wojciecha Śliwy. 

Toteż obchodząc Złoty Jubileusz — dziękujemy Panu Bogu, Św. Józefowi i Matce 

Najśw. za łaski — za otrzymane dobrodziejstwa w ciągu 50 lat. Korzymy się w duchu 

prosząc Go o przebaczenie zaniedbań, błagając o błogosławieństwo Jego na przyszłość, 

ufni w Jego miłosierdzie. 

 

 

 


