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Historia parafii Matki B. Częstochowskiej w South Brooklynie. 

Książka Jubileuszowa z okazji 25-letnie Rocznicy Święceń Kapłańskich ks. Bolesława Puchalskiego, 

Brooklyn, NY. 1919, s. 23-29 

Ponieważ Wiel. Ks. Jubilat obchodzi swój srebrny jubileusz razem z parafią, 

nie od rzeczy będzie, podać jej historię w krótkich słowach. Aby poznać jej 

powstanie, trzeba sięgnąć wstecz do historii parafii św. Kazimierza na Greene 

Avenue. matki nowopowstałych parafii w Brooklynie. Kiedy Polonia w Brooklynie 

liczyła dwadzieścia pięć rodzin, a była nadzieja, że z rokiem każdym powiększać 

się będzie, udała się do ówczesnego ks. biskupa Jana Loughlin'a o pozwolenie 

założenia parafii polskiej. Ks. biskup chętnie się zgodził na ich prośbę i posłał im 

kapłana, z kraju przybytego, ks. Józefa Niedzielskiego. Ten zakupił kościółek 

mały, przy którym pracował aż do śmierci. Następcą jego był ks. Józef Marcin -

kowski, dalej Ks. Hipolit Barański i Ks. Wincenty Bronikowski. Wymieniam 

nazwiska owych kapłanów dla tej przyczyny, ponieważ pracowali w owej parafii i 

ponieważ wielu z starszych parafian ich jeszcze pamięta. Ks. Wincenty 

Bronikowski kupił przy Greene Avenue starą bóżnicę na kościół, ponieważ 

pierwszy okazał się za mały. Wybór miejsca nie był bardzo trafny; do tego nowy  

kościół okazał się niewystarczający dla wzrastającej Polonii. Ks. W. Bronikowski  

 

 

opuścił niezadługo parafię św. Kazimierza, którą objął młody kapłan Wiel. Ks. 

Leon Wysiecki. Po kilku latach uznał za słuszne podzielić parafię, tym więcej, że 

wielu parafian miało daleko do kościoła. Kupił więc na South Side cztery loty z 

małym domkiem, na których wystawił mały kościół dla obok mieszkających 
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Polaków, sam zaś zajął się organizacją parafii na Greenpoint'cie, a administrację 

parafii św. Kazimierza i obsługę nowo wystawionego kościoła przy ulicy 24-tej 

oddał w ręce swego wikarego Ks. Bolesława Puchalskiego.  

Dla młodego kapłana rozpoczęła się praca wielce uciążliwa. Ks. B. Puchalski 

musiał w każdą niedzielę odprawiać jedną Mszę św. i głosić słowo Boże w kościele  

św. Kazimierza, następnie udawać się z drugim nabożeństwem do kościoła na 

24-tej ulicy. Komunikacja nie była tak wygodna, jak dzisiaj. Zwłaszcza w niedzielę 

trzeba się było spieszyć, podczas zimy zasiadać do konfesjonału i słuchać 

spowiedzi w kościele nieogrzewanym. Z braku księży polskich Wiel. Ks. Jubilat 

chętnie spełniał swój obowiązek kapłański przez trzy lata. aż w roku 1899. objął 

Wiel. Ks. W. Nawrocki parafię Św. Kazimierza, a Ks. Jubilat przeniósł się na South 

Brooklyn, jako proboszcz nowopowstałej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.  

 

 

Pracy nigdy nie zabrakło, owszem ze wzrastaniem parafii powiększała się 

praca. Kościół drewniany okazał się za mały, tak samo szkoła drewniana 

czteroklasowa. Do tego kościółek spalił się w styczniu 1904. roku parafia pozostała 

bez kościoła. Nabożeństwo odprawiano tymczasowo na hali wy najętej przy 4 -tej 

Avenue. Wiel. Ks. Jubilat zabrał się energicznie do budowy nowej świątyni. Dnia 

16. lipca podczas uroczystej ceremonii Najprzewiel Ks. Biskup McDonnell 
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poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół. Budowa szła raźno tak, że dnia 18. 

grudnia tegoż roku poświęcił nowy kościół wikary generalny św. p. Ks. Józef 

Patryk McNamara. Dziś kościół Matki Boskiej Częstochowskiej posiada piękne 

dębowe ławki, trzy śliczne gotyckie ołtarze, piękne witraże z patronami 

narodowymi, oświetlenie elektryczne, wspaniałe pająki, jest pomalowany w roku 

1917. i należy do jednych z najpiękniejszych świątyń polskich na wschodzie.  

 

 

Wystawiwszy Panu Bogu kościół, musiał Wiel. Ks. Jubilat pomyśleć o stałem 

mieszkaniu dla siebie. Przez pięć lat przenosił się z jednego domu do drugiego, nie 

mając żadnej wygody. W roku 1915 z wiosną rozpoczął budowę dzisiejszej 

plebanii, którą wykończono na jesień. 
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Dalej szkoła czteroklasowa nie wystarczała dla dzieci. Budynek drewniany, 

stary nie odpowiadał nowszym przepisom. W 1911. r. stanął murowany budynek, 

13-klasowy dla ośmiu oddziałów. Dziś do tej szkoły uczęszcza przeszło 800 dzieci, 

a liczba ich wzrasta z każdym rokiem.  

Co się zaś tyczy rozwoju parafii, to parafia liczyła z początku około 200 

familii, dziś liczba się wielce powiększyła. Około 1500 rodzin jest zapisanych do 

parafii, nie wliczając pojedynczych osób; wszystkich zaś w ogóle w obrębie parafii 

mieszkających być może przeszło 6000 dusz.  

Pierwsze rodziny w tutejszej parafii przybyły z- Poznańskiego i z Prus 

Zachodnich, później dopiero przybyli Polacy z Galicji i z Królestwa Polskiego. Od 

początku łączyli się Polacy w bractwa i stowarzyszenia. 

Pierwszą organizacją — a więc najstarszą w parafii — jest Towarzystwo św. 

Wojciecha, istniejące blisko 50 lat. 

Drugie towarzystwo istnieje pod tą samą nazwą, należy do Zjednoczenia 

rzymsko-katolickiego, liczy obecnie około 800 członków, jest naj liczniejsze w 

okolicy. Także Towarzystwo Matki B. Częstochowskiej należy do Zjednoczenia 

rzymsko-katolickiego i liczy około 200 członków. Razem Zjednoczenie 
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rzymsko-katolickie liczy w tej parafii około 1000 głów. Że taka pokaźna liczba 

należy do Zjednoczenia, jest zasługą Wiel. Ks. Jubilata, który kilkakrotnie był 

kapelanem tej organizacji i jest stałym kapelanem tutejszej osady.  

 

 

Do starszych także organizacji należy Towarzystwo św. Józefa, liczące 100 

członków, dalej Towarzystwo Młodzieży św. Alojzego,  liczące około 200 

członków. 

Z towarzystw i bractw wymienię niektóre tylko: towarzystwo Różańcowe, 

Serca Pana Jezusa, Trzeci Zakon, Dzieci Maryi, Dzieci Anioła Stróża  itd. 

Towarzystwa narodowe są licznie reprezentowane w tutejszej parafii, 

mianowicie: Związek Narodowy i Zjednoczenie Brooklyńskie. Wielu zwo lenników 

liczą także sokoli, do założenia których przyczynił się Wiel. Ks. Jubilat. 

Są również towarzystwa wojskowe: Ułanów, Kadetów, Kosynierów, 

Krakusów itd. 
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Wszystkich towarzystw męskich i żeńskich jest w obrębie parafii przeszło 25 

grup, liczących około 6000 członków.  


