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  CAP at Orchard Lake. 

	 Z	męstwem	godnym	uwagi	swego	dziedzictwa	uchodźcy	opuścili	swój	kraj	ojczysty	i	swoich	
ukochanych	szukając	wolności	w	Stanach	Zjednoczonych	od	tyrańskiego	rządu	i	prześladowania.	
Liczba	tych,	co	osiedli	w	miasteczku	Nashua	była	mała,	ale	wierni	byli	swojej	katolickiej	wierze.	
Przekonani,	że	kościół,	kapłan	i	szkoła	są	warownią	obronną,	dołożyli	wszelkich	starań,	aby	zor-
ganizować	polską	parafię.

	 Miedzy	czasem,	aby	oddać	Bogu	należną	cześć	 i	praktykować	nadal	swoją	religię,	Polacy	
uczęszczali	do	kościoła	Irlandzkiego,	Niepokalanego	Poczęcia	w	tymże	mieście.	Kiedy	zaś	liczba	
Polaków	poczęła	wzrastać,	członkowie	organizacji	Jana	III	Sobieskiego,	która	już	istniała	od	marca,	
1907	roku,	poczęli	czynić	starania,	aby	zorganizować	polską	parafię.	Zwołano	wszystkich	Polaków	
na	zebranie	 i	utworzono	komitet,	który	by	udał	 się	do	Najprzewielebniejszego	Ks.	Biskupa	 i	
przedstawił	prośbę	utworzenia	polskiej	parafii	i	o	przysłanie	polskiego	kapłana.	Ksiądz	Biskup	
zażądał	spisu	Polaków,	którzy	tego	pragnęli.	Komitet	pod	przewodnictwem	Ks.	Jana	Puchały	z	
Manchester,	N.	H.,	zebrał	spis	Polaków,	na	którym	ukazało	się	500	podpisów	imion	Polaków,	
proszących	o	Polską	parafię.	Za	pozwoleniem	Najprzewielebniejszego	Ks.	Biskupa	A.	Guertin	
19-go	kwietnia,	1908	 roku	otworzyła	 się	nowa	parafia	pod	nazwą	Św.	Stanisława,	Biskupa	 i	
Męczennika.

	 Ks.	Jan	Mard	został	mianowany	na	pierwszego	proboszcza,	ale	podupadły	na	zdrowiu,	widząc	
że	nie	będzie	mógł	spełnić	swego	wielkiego	zadania,	zrezygnował	po	trzech	miesiącach.

	 Na	jego	miejsce	przybył	Ks.	Franciszek	Taborski,	młody	energiczny	kapłan,	który	zabrał	się	
z	wielkim	zapałem	i	poświęceniem	do	pracy.	Z	pomocą	i	ofiarnością	parafian	zakupił	za	piec	
tysięcy	dolarów	lotę	wraz	z	dwoma	domami	przy	Franklin	Ulicy,	z	których	jeden	przesunięto	
i	odrestaurowa¬no,	drugi	zaś	przerobiono	na	plebanię.	Kościół	z	drzewa,	w	stylu	romańskim	
zaczęto	budować	z	wiosną,	a	skończono	jesienią	1909	roku,	kosztem	18,000	dolarów.

	 Z	końcem	września	1910	roku,	Ks.	F.	Taborski	opuścił	parafię,	a	Ks.	Ludwik	Wojtys,	bardzo	
czynny,	energiczny	i	gorliwy	kapłan	objął	naszą	parafię.	Kapłan	ten	dużo	zdziałał	dla	Polaków	w	
Nashua,	a	szczególnie	dla	dzieci.	Pod	jego	kierownictwem	wybudowano	salę	i	tam	gromadził	
dzieci	i	uczył	ich	zasad	wiary	świętej,	języka	polskiego	i	historii.	Sala	ta	służyła	za	szkołę	i	miejsce	
różnych	zebrań	i	zabaw.	W	roku	1914	zakupił	osiem	akrów	ziemi	na	cmentarz.	Za	jego	probostwa	
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odbyło	się	uroczyste	poświęcenie	kościoła	św.	Stanisława.

	 W	roku	1915,	16	grudnia,	Ks.	Wojtys	opuścił	parafię	i	przez	sześć	miesięcy	parafianie	pozos-
tawali	bez	duszpasterza.	W	sierpniu	1916	roku	przybył	Ks.	Piotr	Kujawski,	aby	objąć	duszpas-
terstwo.	Po	pięciu	latach	pracy	dla	kościoła	i	parafii,	z	powodu	choroby	zmuszony	był	opuścić	
parafię.

	 Jego	następcą	był	Ks.	Marian	Godlewski,	kapelan	wojsk	polskich	i	bohater	Pierwszej	Wojny	
Światowej,	w	której	cierpiał	męczarnie	w	niewoli	bolszewickiej.	Po	pięciu	latach	Ks.	Godlewski	
wrócił	do	Polski,	a	na	jego	miejsce	przybył	Ks.	Stanisław	Bona,	który	służył,	jako	pasterz	przez	
dwa	lata.	Wtenczas	Naj.	Ks.	Biskup	A.	Guertin	powierzył	parafię	Zgromadzeniu	Księży	Misjonarzy	
Matki	Boskiej	Saletyńskiej,	które	naznaczyło	na	proboszcza	Ks.	Jozefa	Piszczałkę,	M.	S.

	 Pod	 przewodnictwem	Ks.	 Józefa	 Piszczałki	 parafia	 i	 kościół	 św.	 Stanisława	uczynił	wielki	
postęp	duchowny	i	materialny.	Zaraz	po	przybyciu	zabrał	się	do	odnowienia	kościoła	i	plebanii,	
gdyż	była	wielka	potrzeba.	Pierwszym	projektem	było	zaprowadzenie	świateł	elektrycznych	w	
kościele	i	sali	kosztem	1,131	dolarów.	Z	końcem	roku	1927	początkowe	długi,	które	ciążyły	na	
parafii	były	spłacone.

	 W	święto	narodowe	4-go	lipca	1928	roku	z	okazji	75-cio	letniej	rocznicy	założenia	miasta	
Nashua,	urządzono	wielką	paradę,	w	której	brały	udział	wszystkie	narodowości.	Ks.	Jozef	Piszczałka	
zrozumiał,	że	należy	mu	się	oddać	obywatelską	cześć,	więc	razem	z	parafianami	przyczynił	się	
do	tej	uroczystości.

	 W	paradzie	tej	wzięły	udział	organizacje	polskie,	młodzież	i	dzieci	w	strojach	narodowych,	
polskich	i	amerykańskich	pod	przewodnictwem	Ks.	Proboszcza	w	liczbie	trzysta	osób.	Dzieci	i	
rydwan	przedstawiający	Amerykę	i	Polskę,	robiły	największe	wrażenie	na	widzach,	toteż	Polacy	
zdobyli	największą	nagrodę	"Grand	Prize"	w	sumie	75	dolarów.

	 Przez	ten	czas	uczyniono	dużo	napraw	wewnątrz	i	na	zewnątrz	kościoła.	Praca	na	cmentarzu	
była	zaczęta.	W	następnym	roku	polską	szkołę	rozpoczęto,	do	której	dzieci	należące	do	parafii	
uczęszczały	po	całodziennej	nauce	w	publicznej	szkole.

	 Te	wszystkie	ulepszenia	i	odrestaurowania	były	czynione	w	czasie	depresji.	Pomimo	tego,	
z	błogosławieństwem	i	pomocą	Bożą,	przy	sprytności,	cichej	i	wytrwałej	pracy,	przy	poparciu	i	
ofiarności	dobrych	parafian,	Ks.	Józef	Piszczałka	doprowadził	parafię	do	wzorowego	porządku	
materialnego	i	moralnego.

	 Upłynęło	dwadzieścia	pięć	lat,	parafia	stanęła	u	progu	Srebrnego	Jubileuszu,	15go	paździer-
nika	1933	roku.	Podczas	tego	obchodu	odbyła	się	procesja,	w	której	uczestniczyli	parafianie	
wprowadzając	Naj.	Ks.	Biskupa	Jana	B.	Peterson	do	kościoła.	Potem	nastapiła	Pontyfikalna	Msza	
Święta.	Po	południu	tego	samego	dnia	ulice	miasteczka	Nashua	były	zapełnione	ludźmi,	aby	być	
świadkami	parady	ku	czci	polskiego	bohatera,	Generała	Pułaskiego.	Liczne	polskie	organizacje	
brały	udział.
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W	rocznicę	Srebrnego	Jubileuszu	parafia	liczyła	190	rodzin,	a	przeszło	1000	dusz.	Kościoł	i	posi-
adłości	parafialne	były	asekurowane	na	$35,000	dolarów,	podczas	gdy	na	parafii	ciążył	dług	
$13,000.

	 Lata	 po	 Srebrnym	 Jubileuszu	 parafii	 były	 harmonijne	 za	 pomocą	 łaski	 Bożej.	 Dnia	 31go	
sierpnia	1938	roku	przybyły	do	parafii	Siostry	Felicjanki	z	Enfield,	Conn.	dla	uczenia	religji,	dz-
ieci	przygotowujących	się	do	przyjęcia	Sakramentów	Świętych	i	dla	uczenia	polskiego	jeżyka.	
Siostra	Maria	Leokrecja	była	mianowana	pierwszą	Przełożoną.	I	od	tego	czasu	pracują	Siostry	z	
poświęceniem	dla	naszych	dzieci	i	naszej	parafii,	za	co	wszyscy	parafianie	są	im	wdzięczni.

	 Istniejący	pokój	ludzi	był	gwałtownie	rozbity	dnia	7go	grudnia	1941	roku,	kiedy	Pearl	Harbor	
było	zaatakowane	i	Stany	Zjednoczone	były	zmuszone	do	drugiej	Wojny	Światowej.	Młodzież,	
jako	wierni	obywatele	i	obywatelki	z	całego	kraju	wzięli	czynny	udział	w	obronie	kraju.	Parafia	
św.	Stanisława	była	dumna	ze	swej	młodzieży,	bo	prawie	200	wstąpiło	w	szeregi	walczących.

	 Józef	"Aksilowicz,	Jan	Bańkowski,	Jan	Dobrowolski,	Stanisław	Kozłowski,	Fryderyk	Vydfol,	
Edward	Latvis,	Michał	Shubelka,	Wilim	Juchniewicz	oddali	 swe	życie	walcząc	za	ten	kraj.	Ku	
wiecznej	 pamięci	 tych	poległych	bohaterów	kaplica	 i	 pomnik	 były	wystawione	na	 gruntach	
cmentarza	Św.	Stanisława	i	poświęcenie	odbyło	się	3go	czerwca	1945	roku.

	 Z	większą	liczbą	parafian	powiększyła	się	i	zarazem	praca	Ks.	Proboszcza.	W	roku	1947	Ks.	
Józef	Jaworski,	M.	S.	przybył	do	parafii,	jako	pierwszy	wikary	ale	z	powodu	choroby	pracował	
bardzo	krótko.

	 W	czerwcu	1948	roku	po	dwudziesto	jedno	rocznej	mozolnej	i	poświecającej	pracy	w	parafii	
Św.	Stanisława,	Ks.	Józef	Piszczałka	przeznaczony	został	do	prowadzenia	pracy	misjonarskiej	i	
udzielania	rekolekcji	w	parafii	Świętej	Trójcy	w	Westfield,	Mass.	Ks.	Józef	Piszczałka	prowadził	
parafian	drogą	prawdy	i	zawsze	dobrze	im	radził,	razem	z	nimi	cierpiał	i	radował	się	w	ich	os-
obistych	zwycięstwach.	Trudno	jednak	opisać	pracę	i	wysiłki	kapłana,	który	niezmordowanie	
poświęcał	się	dla	dobra	dusz	przez	tyle	lat.	Niech	przynajmniej	serdeczne	i	z	głębi	serc	pocho-
dzące	"Boże	nagródź	Mu	niebem",	będzie	nieprzerwanym	pasmem	wdzięczności.

	 Dnia	22go	czerwca	1948	Ks.	Eugeniusz	Dranka,	M.	S.	zostaje	mianowany	proboszczem	przy	
parafii	Św.	Stanisława,	a	z	nim	przybywa	Ks.	Jan	Błażewicz,	M.	S.	na	wikarego.	Nowy	proboszcz	
i	jego	assystent	zastali	rozpoczęty	projekt	odnowienia	wnętrze	kościoła.	Ten	projekt	był	tylko	
początkiem	powziętej	pracy.	W	tym	czasie	sala,	plebania,	szkoła,	i	cmentarz	również	potrzebowały	
ulepszenia	i	odnowienia.	Wszystko	to	dokonane	było	pod	dyrekcją	Ks.	Eugeniusza	Dranki,	M.	S.	
i	Ks.	Jana	Błażewicza,	M.	S.

	 W	roku	1950	 frontowe	wejście	do	kościoła	 zostało	wybudowane	 i	główne	belki	 stalowe	
włożone	dla	podtrzymania	sanktuarium.	Część	chóru	była	podwyższona	i	wzmocniona.	Organ,	
który	służył	przez	wszystkie	lata,	był	wyczyszczony	i	zupełnie	przerobiony,	i	nowe	przyrządy	były	
dodane.	Elektryczny	ten	organ,	tak	zwany	"console	with	Magnets"	 i	szeregi	najrozmaitszych	
tubek	zaprowadzono	kosztem	$13,000.
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	 Ponieważ	 cmentarz	 parafialny	był	 zaniedbany	przez	 kilka	 lat,	 Księża	 zaczęli	 upiększać	 to	
miejsce	wiecznego	spoczynku	dla	naszych	zmarłych	parafian.	W	roku	1950	rozpoczęto	prace	we	
właściwym	kierunku.	W	przeciągu	ośmiu	lat	wszelkie	ulepszenia	były	zrobione.	Zaprowadzono,	
"Fundusz	Wiecznej	Opieki"	w	sumie	$20,000	w	bondach	na	utrzymanie	cmentarza	w	przyszłoś-
ci.	Granitowy	mur	oddziela	cmentarz	od	ulicy	i	sąsiednich	posiadłości.	Wydatki	od	roku	1950	
wynoszą	w	sumie	$40,000.

	 Ważnym	 jest	 dla	 parafii,	 aby	 parafianie	 zbierali	 się	 razem	 nie	 tylko	w	 kościele,	 ale	 i	 na	
zabawach,	aby	w	ten	sposób	mogli	się	zapoznać	i	parafia	mogła	się	rozwijać.	Z	tej	przyczyny	
zakupiono	grunt	ziemi	na	Pine	Hill	Ulicy	dzisiaj,	znany	jako	"Park	Pułaskiego".	Tam	odbywają	
się	różne	zabawy	parafialne.	Od	roku	1951	wszelkie	ulepszenia	były	ciągle	czynione,	tak,	że	dziś	
paraf	ja	szczyci	się	ze	swego	parku,	na	który	wydała	$20,000.

	 Liczne	towarzyskie	zabawy	nie	mogły	zawsze	odbywać	się	na	podwórzu,	dlatego	praca	pod	
kościołem	była	podjęta.	Dziś	parafia	jest	dumna	z	modernistycznej	sali,	która	służy	na	różne	
cele	dla	towarzystw	kościelnych	i	dzieci.	Pod	plebanią	jest	klasa,	w	której	zbierają	się	dzieci	na	
wykłady	religii.	Aby	umożliwić	przyjazd	i	wyjazd	do	tych	miejsc,	specjalna	droga	i	miejsce	na	
auta	były	urządzone	w	1953	i	1954	kosztem	$38,000.

	 Z	pewnością	ciekawi	każdego,	jak	taka	mała	parafia	mogła	czynić	takie	przeróbki	i	ulepszenia	
ponoszące	tak	wielkie	koszta.	Kiedy	zabawa	"Bingo"	została	legalizowana	w	stanie,	parafia	Św.	
Stanisława	pierwsza	urządziła	taką	zabawę	10	listopada,	1949

roku.	Te	zabawy	dopomogły	na	pokrycie	wszelkich	kosztów	materialnych.	W	dodatku	przero-
biono	jeden	pokój	Wielebnym	Siostrom	na	kaplicę.	Także	elektryczne-automatyczne	dzwonki	
były	zaprowadzone	na	Anioł	Pański,	i	jeszcze	inne	mniejsze	potrzeby	przy	należności	parafii	i	
plebanii	były	zaopatrzone,	kosztem	$27,500.

	 W	maju	1955	roku	Ks.	Jan	Błażewicz,	M.	S.	przeniesiony	został	do	La	Salette	Seminarium	w	
Ipswich,	Mass.,	a	Ks.	Henryk	Sampson,	M.	S.	objął	jego	miejsce	na	czas	krótki.	Jego	następcy	był	
Ks.	Józef	Sullivan,	M.	S.	w	listopadzie	1956	roku	Ks.	Jan	Błażewicz,	M.	S.	wrócił	do	parafii,	jako	
wikary.

	 Znajdujemy	wiele	osób,	którym	należy	się	cześć	i	uznanie	za	owocna	pracę	dla	parafii	Św.	
Stanisława.	Jedna	szczególnie	pozostanie	w	pamięci	wszystkich	parafian	za	poświecenie	się	i	
chwalebną	pracę	dla	kościoła	i	ludzi.	Maria	Klaczyńska	Tafe	służyła,	jako	organistka	i	dyrektorka	
chóru	przez	45	lat.	Pan	Bóg	powołał	ją	do	siebie	2go	lutego	1957	roku.	Ku	jej	pamięci	parafianie	
ofiarowali	dzwony.	I	dziś	te	piękne	dzwony	rozbrzmiewają	hymny	z	wieży	ko¬ścioła	Św.	Stanisława	
dla	wszystkich.

	 W	roku	1958	parafia	Sw.	Stanisława	stanęła	u	progu	swego	"Złotego	Jubileuszu"	z	dumą	i	
wdzięcznością	za	tak	wiele	dobrodziejstw	i	łask	od	Boga	odebranych.	By	tak	wspaniałą	uroczystość	
należycie	obchodzić,	zebranie	było	zwołane	i	komitet	był	obrany	30go	października	1957	roku,	
aby	przewidzieć	i	obmyśleć	plany	dotyczące	obchodu	tej	wielkiej	uroczystości.	Było	kilka	przed-
wstępnych	dyskusji,	przeważnie	zebrań	parafialnych,	aby	uprosić	pomoc	wszystkich	parafian.
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Jednogłośnie	ustalono,	aby	odnowić	wnętrze	kościoła,	a	szczególnie	sanktuarium.	W	tym	celu	
każda	pracująca	osoba	złożyła	$50	na	pokrycie	kosztów.	Ustalono	zebranie	sumy	$10,000.

	 Pracę	aktualnie	rozpoczęto	w	styczniu	1958	roku.	Przy	tej	naprawie	zauważono,	że	plajster	
w	kościele	koniecznie	potrzebuje	naprawy.	Podjęto	się	tej	pracy,	która	powiększyła	koszta	do	
$22,000,	dlatego	wszystkie	plany	nie	były	wykonane	w	1958	roku.	Z	łaską	Bożą	spodziewamy	
się	to	uczynić	w	roku	1959.

	 Uroczystość	Złotego	Jubileuszu	parafii	rozpoczęto	4go	maja	1958.	Wielebny	Ks.	Prałat	To-
masz	Newman,	ze	Zgromadzenia	Ojców	Saletynów,	Solenizant,	był	wprowadzony	do	kościoła	
przez	dzieci	w	parafii,	ubrane	w	złotych	płaszczykach	i	niosących	godła.	Następnie	odprawiona	
została	Msza	Święta,	a	okolicznościowe	kazanie	wygłosił	Wielebny	Ks.	Wawrzeniec	Karcz,	ze	
Zgromadzenia	Ojców	Franciszkanów	z	Pulaski,	Wisconsin.

	 Różne	zabawy	odbyły	się	w	parku	Pułas¬kiego	miedzy	rozpoczęciem	a	zakończeniem	Ju-
bileuszu.

	 Nie	zapomniano	o	sprawach	duchownych	parafian.	Poprzedzając	ta	uroczystość	odbyła	
się	Misja	w	jężyku	polskim	przez	Wiel.	Ojca	Wawrzeńca	Karcz,	O.	F.	M.	we	wrześniu,	a	Ks.	
Patryciusz	Durkin,	M.	S.	w	październiku	udzielił	w	języku	angielskim.

	 Uroczystości	zbliżały	się	ku	końcowi.	Solennie	zakończono	obchód	Złotego	Jubileuszu,	12go	
października	1958	roku.	Rano	o	dziewiątej	godzinie	Naj.	Ks.	Biskup	Brady	celebrował	Pontyfi-
kalną	Mszę	Św.	i	sam	wygłosił	kazanie.	Te	dwie	czynności	były	rozgłoszone	na	radio	WOTW.

	 Nasza	pięćdziesiąta	rocznica	była	uwieczniona	bankietem,	który	odbył	się	w	auditorium	
miejskim	dla	wszystkich	parafian	bez	wyjątku.	Wielu	zacnych	i	znanych	kapłanów	i	wiernych	
przybyło	na	ten	bankiet.

	 W	tym	nawale	pracy	przy	tych	uroczystościach	nie	zapomniano	o	pierwszych	pionierach,	
którzy	już	pożegnali	się	z	tym	światem	i	śpią	snem	wiecznym.	Solenna	Msza	Święta	Żałobna	
była	odprawiona	o	spokój	ich	dusz	w	Dzień	Dziękczynienia.

	 Przedstawiając	życie	parafii	św.	Stanisława,	widzimy	historię	jednostek,	ich	marzeń	i	przed-
sięwzięć,	ich	cierpień	i	poświęceń,	ich	szczęścia	i	radości.

	 Jest	niemożliwym	wymienić	wszystkich,	którzy	przyczynili	sie	do	wybudowania	i	utrzyma-
nia	naszego	kościoła.	Może	nie	otrzymali	ludzkiej	pochwały	i	uznania,	ale	ich	zasługi	i	wysiłki	
nie	zostały,	ani	nie	zostaną	bezskuteczne.	Bóg	wszystko	wiedzący	i	widzący,	Bóg	Sprawiedliwy	
pobłogosławi	ich	pracy,	ich	poświęceniom	i	ich	męstwu.

	 Jesteśmy	dumni	z	naszych	pionierów,	którzy	zrozumieli,	że	parafia	jest	cząstką	Kościoła	
założona,	by	przez	nią	Kościół	nauczał,	prowadził	 i	karmił	wiernych	Swym	Słowem	Bożym	i	
Ciałem	i	Krwią	Jezusa	Chrystusa.	Nasza	parafia	tworzy	jedną	komórkę	w	kościele	Katolickim.	W	
przeciągu	pięćdziesięciu	lat	1,299	dzieci	przyszło	na	świat	dla	Chrystusa;	przeszło	639	chłopców	
i	dziewcząt	przystąpiło	do	Pierwszej	Komunii	Świętej;	775	przyjęło	sakrament	Bierzmowania	



6

i	stali	się	żołnierzami	Chrystusowymi;	było	500	małżeństw;	i	343	pogrzeby.

	 To	jest	historia	parafii	św.	Stanisława	od	roku	1908	do	1958	i	godne	pochwały	są	uczynki	
parafian.	Szczęście	to	zawdzięczamy	poświęceniom	ludzi,	zakonnic	i	kapłanom,	którzy	otrzymali	
łaskę	u	Boga	za	przyczyna	Św.	Stanisława,	Biskupa	i	Męczennika.

	 Dziś	my	pokornie	uznajemy	naszą	wdzięczność	i	opiekę	Boża	i	prosimy	Wszechmocnego	
Boga,	aby	nadal	zsyłał	na	nas	wszystkich	Swe	błogosławieństwo	Boże.	Niech	duch	pionierów,	
duch	poświęcenia,	duch	współpracy,	niech	nadal	panuje	pośród	nas	i	w	naszych	dzieciach	dla	
większej	chwały	i	czci	Boga	i	naszych	parafian.


