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  Historia parafii Św. Rodziny w Pittsfield, MA.
	 	 75th	Anniversary	Holy	Family	Church,	Pittsfield,	MA,	p.	19-23
  CAP	at	Orchard	Lake.
 

	 Gdy	ludziom	ciężko	było	żyć	we	własnej	ojczyźnie,	gdy	brakowało	im	wolności	i	nie	było	do	syta	
codziennego	chleba,	wtedy	zawsze	znajdowali	się	tacy	którzy	opuszczali	swój	kraj	rodzinny	i	wybierali	
się	do	tej	ziemi	obiecanej	jaką	dla	nich	była	Ameryka.	W	tej	nieustannej	wędrówce	emigracyjnej	
za	ocean,	znajdowali	się	zawsze	również	synowie	i	córki	polskiej	Macierzy	którym	zaborcy	zagrabili	
ojczyznę	i	odebrali	skarb	wolności.	Tak	więc	przez	długie	lata,	ze	wszystkich	trzech	zaborów,	niczym	
ptaki	wędrownie	 ciągnęły	 nieprzerwanym	 korowodem	 gromady	 polskich	 emigrantów	w	 stronę	
Ameryki,	aby	tu	zakładać	swoje	rodzinne	gniazda	i	nowe	budować	życie.	Z	tych	ciągłych	strumieni	
polskiej	emigracji	powstała	z	czasem	w	Ameryce	potężna	6-cio	milionowa	Polonia,	związana	węzłami	
krwi	i	pokrewieństwa	z	tymi	co	pozostali	w	starym	Kraju.	Polscy	emigranci,	głęboko	przywiązani	do	
wiary	i	mowy	swych	Ojców,	nie	chcąc	zatracić	tego	drogiego	im	dziedzictwa	duchownego,	zabiegali	
usilnie	o	to,	aby	wśród	obcych	im	ludzi	stworzyć	sobie	własne	środowiska	narodowe,	gdzieby	mogli	
zachować	polską	mowę	i	podtrzymać	polską	tradycję.	Zbudowanie	własnego	kościoła,	założenie	
własnej	 parafii	 i	 posiadanie	 polskiego	 kapłana,	 to	 był	 główny	 cel	 i	 szlachetna	 ambicja	 każdego	
środowiska	polonijnego.	Tak	było	we	wszystkich	środowiskach	polonijnych	w	Ameryce,	tak	było	
również	i	wśród	polskich	emigrantów,	którzy	pod	koniec	ubiegłego	stulecia	osiedlili	się	w	miasteczku	
Pittsfield,	położonym	w	sercu	powiatu	Berkshire	w	stanie	Massachusetts.

 Polscy pionierzy w Pittsfield i pierwsze organizacje

	 Początek	Polonii	w	Pittsfield	jako	samodzielnej	grupy	narodowościowej	datuje	się	od	roku	1891.	
Jak	w	innych	miejscowościach	podobnie	i	w	Pittsfield,	polscy	przybysze	natrafili	początkowo	na	różne	
trudności,	i	czuli	się	nie	najlepiej	w	środowisku,	które	dla	nich	było	zupełnie	obce	i	raczej	niechęt-
nie	usposobione.	Był	czas,	że	trudno	im	było	dostać	pracę,	chociaż	miasto	Pittsfield	uchodziło	za	
centrum	przemysłu	włókienniczego	i	posiadało	wielką	fabrykę	papieru.	Stopniowo	jednak	warunki	
zmieniły	się	na	 lepsze.	Dzięki	życzliwości	 i	osobistej	 interwencji	pana	Noonan,	dyrektora	fabryki	
Berkshire	Woolen	Co.,	polskich	robotników	na	równi	z	innymi	przyjmowano	do	pracy	we	fabrykach.	
Nie	upłynęło	wiele	czasu,	a	Polacy	w	Pittsfield	swoim	rzetelnym	postępowaniem	i	pracowitością,	
zdobyli	sobie	dobre	imię	i	uznanie	zarówno	wśród	pracodawców	jak	i	wśród	pracowników.	Obok	
troski	o	zapewnienie	sobie	dobrobytu	materialnego,	szły	jednocześnie	starania	o	to,	aby	utrzymać	
wśród	siebie	spójnię	i	jedność	duchową.	Chodziło	głównie	o	zachowanie	katolickiej	wiary,	ojczystej	
mowy	i	polskiego	życia	organizacyjnego.	Wynikiem	tych	zabiegów,	było	powołanie	do	życia	w	roku	
1904	Towarzystwa	św.	Józefa,	które	powstało	w	ramach	Związku	Narodowo-Polskiego	Nie	dość	na	
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tym.	Kilka	lat	później,	bo	w	roku	1910,	Zjednoczenie	Polskie	Rzymsko-Katolickie,	organizuje	wśród	
Polaków	na	terenie	Pittsfield	nową	organizacyjną	komórkę,	pod	nazwą	Towarzystwo	Serca	Jezusa.	Te	
jednak	dwa	towarzystwa,	które	od	samego	początku	wykazywały	dużą	aktywność	organizacyjną	nie	
mogły	zaspokoić	pragnień	i	potrzeb	miejscowej	Polonii.	Polacy	odczuwali	dotkliwie	brak	własnego	
kościoła	i	polskiego	kapłana.	Dotychczas,	w	sprawach	religijnych,	musieli	korzystać	z	opieki	księży	
irlandzkich	i	uczęszczali	na	nabożeństwa	do	miejscowych	kościołów	katolickich.	To	spowodowało,	że	
w	roku	1912,	z	ramienia	Polaków	w	Pittsfield,	udała	się	specjalna	trójosobowa	delegacja	do	Spring-
field	do	Ks.	Biskupa	Tomasza	Bevana,	i	przedstawiła	mu	prośbę	o	przysłanie	im	polskiego	kapłana	
i	o	 stworzenie	polskiej	parafii.	Do	 tej	delegaci	należeli	 trzej	miejscowi	działacze	polonijni:	 Józef	
Ziemak,	Józef	Zaorski	i	Stanisław	Pisiewski.	Ponieważ	sprawa	ta	nie	została	natychmiast	załatwiona	
przychylnie,	w	kilka	miesięcy	później,	Ks.	Franciszek	Kołodziej	proboszcz	w	Adams,	napisał	na	prośbę	
delegatów	list	do	Ks.	Biskupa	w	Springfield,	w	którym	nalegał	na	konieczność	stworzenia	polskiej	
parafii	w	Pittsfield.	Tym	razem,	zabiegi	uwieńczone	zostały	powodzeniem.	Biskup	przychylając	się	
do	próśb	delegatów	i	Ks.	Kołodzieja,	zamianował	jako	duszpasterza	dla	Polonii	w	Pittsfield	kapłana	
polskiego,	którym	był	Ks.	Bolesław	Bojanowski.

 Założenie parafii i jej pierwsze lata

	 Dnia	18	stycznia	1913	roku,	Ks.	Bolesław	Bojanowski	przybył	do	Pittsfield,	jako	pierwszy	duszpas-
terz	dla	polskich	ludności	zamieszkałej	w	samym	mieście	i	w	okolicy.	Jemu	też	przypadło	w	udziale,	
zorganizowanie	życia	kościelnego	na	wyznaczonym	mu	terenie	i	założenie	nowej	parafii.	Tak	więc,	w	
krótkim	czasie,	na	terenie	Pittsfield	powstała	nowa	polska	parafia	pod	wezwaniem	Niepokalanego	
Poczęcia	Matki	Boskiej.	Odtąd	Polacy	mieli	swoje	osobne	nabożeństwa,	które	im	odprawiał	polski	
kapłan.	Nie	mając	jednak	własnej	świątyni,	korzystali	nadal	z	uprzejmości	miejscowego	proboszcza,	
który	oddał	do	ich	dyspozycji	na	odprawianie	Mszy	Świętych	salę	pod	kościołem	w	parafii	św.	Karola.	
Nie	długo	bo	tylko	przez	3	miesiące,	Ks.	Bojanowski	pełnił	obowiązki	duszpasterskie	w	założonej	
przez	siebie	parafii	Niepokalanego	Poczęcia	w	Pittsfield.	W	tym	jednak	krótkim	czasie,	roztoczył	on	
bardzo	troskliwą	opiekę	duchowną	nad	swoimi	parafianami	i	z	jego	inicjatywy	powstała	na	terenie	
nowej	parafii	pierwsza	organizacja	kościelna	wśród	niewiast,	jaką	było	istniejące	po	dziś	dzień	To-
warzystwo	Różańcowe.

	 Po	Ks.	Bojanowskim	został	mianowany	proboszczem	w	Pittsfield	Ks.	Witkor	Żarek.	Z	chwilą	gdy	
objął	to	stanowisko,	miał	on	jasno	wytkniąty	jeden	cel	przed	sobą.	Od	samego	początku	dążył	on	do	
tego,	aby	Polacy	w	Pittsfield	nie	musieli	korzystać	z	łaski	obcych,	ale	posiadali	swój	własny	ośrodek	
kultu	religijnego.	Nie	mając	jednak	możności	budowania	nowego	kościoła,	Ks.	Żarek	nabył	obszerny	
dom	przy	Linden	Street,	z	zamiarem	zamienienia	go	na	tymczasową	kaplicę	dla	swoich	parafian.	
Koszta	nowego	budynku	były	poważne	bo	wynosiły	30	 tysięcy	dolarów.	Miały	one	być	 zebrane	
wśród	parafjan	przy	pomocy	specjalnej	kolekty	pieniężnej	na	fundusz	kościoła.	Niestety,	na	skutek	
nieprzewidzianych	trudności	i	miejscowych	kłopotów,	Ks.	Żarek	nie	zdołał	zapoczątkowanej	zbiórki	
przeprowadzić	i	sprawa	stanęła	na	martwym	punkcie.	Ponieważ	był	to	czas	pierwszej	wojny	świa-
towej	i	w	Kanadzie	zaczęły	formować	się	oddziały	wojska	polskiego.	Ks.	Żarek	nie	mógł	się	oprzeć	
pragnieniu,	aby	na	równi	z	innymi	ochotnikami	iść	z	pomocą	polskiej	Macierzy	Dlatego	w	roku	1917	
zrezygnował	z	parafii	i	jako	kapelan	zapisał	się	do	służby	w	szeregach	polskiego	wojska.
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	 W	rok	później,	przybył	z	Kanady	na	jego	miejsce	jako	3-ci	z	rzędu	proboszcz	Ks.	Wacław	Male-
niewski.	 Sprawował	 on	 obowiązki	 duszpasterskie	w	 Pittsfield	 od	 roku	 1918-1921.	 Jako	młody	 i	
energiczny	kapłan	cieszył	się	on	wielkim	wzięciem	wśród	swoich	parafian.	Miał	różne	śmiałe	plany,	
które	niestety	nie	poszły	po	jego	myśli.	Dom	który	został	nabyty	przez	jego	poprzednika	przy	Linden	
Street,	zamieniony	został	na	szykowną	kaplicę,	w	której	co	niedzielę	odprawiane	były	dwie	msze	
święte.	Po	wyjeździe	Ks.	Maleniewskiego	do	Kanady	w	roku	1921,	Biskup	przysłał	na	jego	miejsce	
Ks.	Józefa	Stańczyka,	który	dotychczas	pełnił	obowiązki	wikarego	w	Webster,	Mass.

 Nowy kościół i dalszy rozwój parafii

	 Nowy	proboszcz	zastał	dla	siebie	w	Pittsfield	wyjątkowo	trudne	i	oporne	warunki.	Jednakże	po	
pewnym	czasie,	swoją	dobrocią	i	ujmującą	prostotą,	Ks.	Stańczyk	pozyskał	sobie	całkowicie	swoich	
parafian	którzy	jak	najchętniej	współpracowali	dla	dobra	i	rozwoju	parafii.	Ponieważ	dotychczasowa	
kaplica	przy	Linden	Street	nie	odpowiadała	należycie	potrzebom	stale	rosnącej	parafii,	nasuwała	się	
więc	konieczność	pomyślenia	o	budowie	nowego	kościoła.	Tak	się	złożyło,	że	w	tym	czasie	wystawiono	
na	sprzedaż	w	Pittsfield	wielki	budynek	zwany	Old	Car	Barn.	Za	poradą	uczynnych	i	sprawami	parafii	
zainteresowanych	parafjan,	jakimi	byli:	J.	Ziemak,	Adam	Łoboda	i	Wojciech	Tarnawa,	Ks.	Stańczyk	
zakupił	ów	budynek,	w	którym	poprzednio	mieściła	się	elektryczna	wozownia,	za	sumę	$8,500.00	
dolarów,	który	znajdował	się	przy	Seymour	Street.	Parafianie	chętnie	przyczynili	się	do	zebrania	
owej	sumy	na	zapłacenie	nabytego	budynku	i	sami	dopomagali	przy	przebudowie	Old	Car	Barn	na	
gmach	kościelny.	Przy	wspólnym	wysiłku	całej	parafii,	dzieło	doprowadzone	zostało	szczęśliwie	do	
końca.	Koszta	jednak	przebudowy	,	remontu	i	urządzeń	były	znaczne,	bo	wynosiły	około	60	tysięcy	
dolarów.	W	rok	1924,	miała	miejsce	w	Pittsfield	piękna	uroczystość	poświęcenie	nowego	kościoła.	
Otrzymał	on	jednocześnie	nowy	tytuł.	Odtąd	bowiem,	parafja	w	Pittsfield	nazwana	została	parafią	
św.	Rodziny.

	 Przy	kościele	na	dole	urządzono	również	salę	i	pomieszczenia	na	naukę	dla	dziatwy	parafialnej.	
Normalnie	dzieci	uczęszczały	do	szkół	w	mieście	zarówno	katolickich	jak	i	publicznch.	Chodziło	jednak	
o	uczenie	dzieci	religii	oraz	języka	polskiego.	Z	braku	Sióstr	nauczycielek,	podjęło	się	początkowo	tego	
zadania	kilka	osób	spośród	parafian.	Nauka	zaczęła	się	przy	parafii	w	roku	1922.	Przez	cały	szereg	
lat,	przez	3	dni	w	każdym	tygodniu,	Adam	Łoboda,	Wanda	Gomula,	Jania	Wilk,	Jadwiga	Bączkow-
ską,	Janina	Obojska	i	Janina	Choromańska,	z	pełnym	oddaniem	i	bezinteresownie,	poświęcali	się	
nauczaniu	dzieci	religii	i	mowy	ojczystej.	W	okresie	letnim	prowadzono	ponadto	szkółkę	wakacyjną,	
w	czym	dopomagali	klerycy	Józef	Topór,	Jan	Skowroński	 i	 jeden	z	parafian	Piotr	Paciorek.	Dzięki	
staraniom	Adama	Łobody,	Związek	Narodowo	Polski	dostarczył	dzieciom	polskich	podręczników,	
co	było	dużym	ułatwieniem	w	pracy	wychowawczej.	Trzeba	dodać,	że	w	owym	czasie	z	tych	lekcji	
religii	języka	polskiego,	korzystało	około	400	dzieci.

	 W	roku	1929	na	stanowisku	proboszcza	nastąpiła	zmiana.	Po	Księdzu	Stańczyku,	piątym	z	kolei	
proboszczem	w	Pittsfield	mianowany	został	Ks.	Walenty	Tecław,	który	dotychczas	był	wikarym	w	Ad-
ams.	W	nowym	proboszczu,	otrzymała	parafia	kapłana	o	wielkich	zaletach	umysłu	i	serca.	Dłużej	niż	
inni,	bo	przez	16	lat,	pracował	on	na	tym	stanowisku	i	to	z	całym	oddaniem,	zarówno	nad	rozwojem	
materialnym	jak	i	nad	pogłębieniem	życia	religijnego	w	swojej	parafii.	Dbałość	o	upiększenie	domu	
Bożego	była	 jego	szczególną	troską.	Całkowite	odnowienie	kościoła,	zaprowadzenie	centralnego	
ogrzewania,	zakupienie	organów	i	dzwonów,	uporządkowanie	i	upiększenie	gruntów	kościelnych,	to	
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były	prace	i	osiągnięcia,	które	Ks.	Tecław	ma	na	swoim	kredycie.	Co	zaś	szczególnie	podnieść	wypada,	
za	czasów	jego	duszpasterzowania,	spłacony	został	poważny	dług	w	sumie	60	tysięcy	dolarów	jaki	
ciążył	na	parafii,	na	skutek	wydatków	złączonych	z	przeróbką	Old	Car	Barn	na	kościół	św.	Rodziny.	
Za	 jego	również	czasu,	sprowadzone	zostały	na	stały	pobyt	do	Pittsfield	Siostry	Felicjanki,	które	
poprzednio	tylko	dorywczo	dojeżdżały	z	Adams	do	Pittsfield.	Siostry	Felicjanki	w	liczbie	3	przybyły	
w	roku	1942.

	 Ks.	Tecław	był	gorąco	przywiązany	do	Polski	do	której	wybrał	się	z	wizytą	w	roku	1935.	Pobyt	w	
starym	Kraju	zrobił	na	nim	głębokie	wrażenie.	Dał	on	temu	publiczny	wyraz,	gdy	w	czasie	powitania	
jakie	mu	zrobiła	parafia	i	przedstawiciele	miasta	po	jego	powrocie	z	Polski,	powiedział	te	słowa:	"I	
thank	God	that	by	His	Providence	He	made	me	a	Pole".	Jego	troska	o	to,	aby	parafianie	nie	zapierając	
się	swojego	pochodzenia,	czuli	się	jednocześnie	w	pełni	lojalnymi	obywatelami	Ameryki,	zjednała	
mu	powszechny	 szacunek	u	władz	miejskich	 i	 całego	 społeczeństwa	w	Pittsfield,	 które	młodym	
generacjom	polonijnym,	stawiały	 jako	wzór	do	naśladowania,	postać	polskiego	duszpasterza	Ks.	
Tecława.

	 Gdy	w	roku	1941,	Polonia	w	Pittsfield	obchodziła	50-lecie	swojego	istnienia,	ówczesny	major	
miasta	Mr.	James	Fallon	złożył	z	tej	okazji	publiczny	hołd	uznania	zarówno	Polonii	jak	i	jej	duchowemu	
przewodnikowi	w	tych	słowach:	"They	have	been	large	contributors	to	our	industrial,	commercial	
and	civic	activities.	They	have	shown	themselves	worthy	descendents	of	heroic	sires.	They	were	
amongst	the	first	to	volunteer	for	military	service	and	become	generous	contributors	to	the	civic	
life	of	our	City".	(April	14,	1941)

	 Po	śmierci	Ks.	Tecława	w	roku	1955,	zajął	jego	miejsce	Ks.	Władysław	Ryś.	Spędził	on	w	parafii	
jako	6-tej	z	rzędu	jej	proboszcz	tylko	5	lat,	upamiętniając	swój	pobyt	zakupieniem	obecnego	domu	
Sióstr	przy	Seymour	Street.	On	też	nabył	teren	parkingowy	przy	kościele	dla	wygody	parafian.

	 W	roku	1960	Ks.	Ryś	przeniesiony	został	na	parafię	w	Springfield.	Po	6-cio	miesięcznej	przerwie,	
w	czasie	której	administrował	parafią	Ks.	Henryk	Kreczko,	wyznaczony	został	na	nowego	proboszcza	
Ks.	 Klekotka,	 dotychczasowy	proboszcz	w	Greenfield,	Mass.	Obejmując	 stanowisko	proboszcza,	
zdawał	sobie	sprawę	z	tego	że	jemu	przypadnie	przeprowadzić	uroczystości,	związane	z	nadchodzącą	
rocznicą	50-cio	lecia	istnienia	parafii	Św.	Rodziny	w	Pittsfield.	Dlatego,	od	samego	początku,	skie-
rował	on	swoje	wysiłki	w	tym	kierunku.	W	związku	z	tym,	podjęte	zostały	prace	nad	upiększeniem	
kościoła	zarówno	na	wewnątrz	jak	i	na	zewnątrz.	Tak	wiec,	na	złoty	jubileusz	istnienia	parafii,	kościół	
przybrał	odświętną	szatę,	dzięki	gustownemu	odmalowaniu	ołtarzy	i	gruntownemu	remontowi	na	
zewnątrz	całego	budynku	kościelnego.	Doceniając	doniosłość	posiadania	własnej	szkoły	parafialnej,	
obecny	proboszcz	zabiega	usilnie	o	powiększenie	funduszu	budowlanego,	który	w	tej	chwili	w	roku	
jubileuszowym,	wyraża	się	sumą	75	tysięcy	dolarów.	Waga	jaką	parafianie	sami	przywiązują	do	tej	
sprawy,	oraz	niesłabnąca	z	ich	strony	ofiarność	na	ten	cel,	dają	gwarancję,	że	plan	ten	już	w	niedalekiej	
przyszłości	zostanie	z	powodzeniem	zrealizowany.	Na	razie	młodzież	uczęszcza	do	szkół	miejskich,	
podczas	i	gdy	Siostry	i	Księża	pracujący	w	parafii,	prowadzą	regularnie	lekcje	katechizmowe.

	 W	roku	1965	Ks.	Klekotka	został	mianowany	proboszczem	parafii	Najświętszego	Serca	Jezusa	w	
Easthampton,	a	Ks.	Jan	Skowroński	przyjechał	do	Pittsfield	jako	Proboszcz	Parafji	Świętej	Rodziny.	
Ks.	Skowroński	znany	był	Parafianom	tej	parafii	dlatego	że,	jako	kleryk	25	lat	przedtym,	był	nauczy-
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cielem	dzieciom	parafian	języka	Polskiego	i	religii.

	 W	Czasie	Probostwa	Ks.	Skowrońskiego,	W	Rzymie	Sobór	Watykański	II	odnowił	życie	wszystkim	
wierzącym	w	Jezusie	na	świecie,	a	W	Pittsfield	Ks.	Skowroński	pomógł	Parafianom	Świętej	Rodziny	
wprowadzić	w	ich	codzienne	życie	nowoczesne	i	odnowione	życie	chrześcijańskie.	Cierpliwie	i	jako	
dobry	Pasterz,	Ks.	Skowroński	prowadził	Lud	Boży	w	Pittsfield	według	odnowionych	wymagań	
Kościoła	Świętego.

	 W	Roku	1970,	Ks.	Skowroński	został	Proboszczem	parafii	Matki	Bożej	Różańcowej	W	Springfield,	
a	Ks.	Eugeniusz	Ozimek	przyszedł	do	parafii	Świetej	Rodziny	jako	Proboszcz.	Bardzo	pracowity,	Ks.	
Ozimek	zajmował	się	życiem	tej	parafii	-	założył	nowy	dach	na	kościół,	polepszył	wejście	do	kościoła	
nowymi	schodami,	i	odnowił	ogrzewanie	w	Kościele.	Ks.	Ozimek	również	bardzo	inteligentnie	prze-
widywał	że	mniejsza	parafia	nie	może	całkowicie	fundować	szkolę	parafialną,	i	dlatego	przerobił	
i	odnowił	pokoje	pod	kościołem	na	klasy	religii	-	i	z	tym	Ks.	Ozimek	również	zmienił	gimnazjum	
kościelny	na	salę	parafialną	i	dodał	nową	kuchnię	która	służy	całej	parafii	jako	ośrodek	rozwijania	
życia	w	społeczeństwie	w	modzie	Chrześcijańskiej.

	 Ks.	Ozimek	nie	tylko	dbał	o	życie	parafialne	ale	również	się	interesował	życiem	ogólnym	w	
mieście	Pittsfield.	Został	mianowany	jednym	z	urzędników	biura	 licensu	w	Pittsfield,	 i	 również	
kilka	lat	służył	jako	naczelny	Bazaru	Miastowego	Etnicznego	-	Bazar	Miastowy	Etniczny	w	Pittsfield	
był	zorganizowany	jako	międzynarodowy	jarmark,	gdzie	wszyscy	ludzie	z	jakiego	pochodzenia	Et-
nicznego	mogą	okazywać	co	do	nich	jest	własnością,	jak	na	przykład,	potrawy,	kultura,	obyczaje,	
tańce,	ubrania,	i	tym	podobnym.	Pod	kierownictwem	Ks.	Ozimka	Bazar	Etniczny	się	rozwinął	do	
tego	stopnia	że	dziś	Bazar	ten	trwa	cały	tydzień	w	Pittsfield	i	próbuje	okazywać	światowi	co	do	
miasta	Pittsfield	jest	własnością.

	 Ze	smutkiem	Parafia	Świętej	Rodziny	się	pożegnała	z	Ks.	Ozimkiem	w	roku	1977	kiedy	został	
mianowany	proboszczem	parafii	Matki	Bożej	Częstochowskiej	w	Turners	Falls.	Do	parafii	Świętej	
Rodziny	Ks.	Banas	przyjechał	jako	Proboszcz,	i	do	tego	czasu	prowadzi	parafię	krokami	Ks.	Skow-
rońskiego	i	Ks.	Ozimka.	Dzięki	wielkim	wysiłkom	Parafian,	Parafia	Św.	Rodziny	się	teraz	przygotuje	
na	obchód	Diamentowego	Jubileuszu	-	75	lat	służby	Bogu.	Ks.	Fryderyk	Banas	pomocą	rady	para-
fialnej	prowadzi	obmalowanie	wewnątrz	kościoła	aby	parafianie	mogli	podziękować	Panu	Bogu	
za	łaski	i	błogosławieństwa	otrzymane	w	ciągu	75	lat	istnienia	w	świeżym	kościele	upiększonym.

 Parafia i Jej Wierni

	 Jak	już	na	początku	było	wspomniane,	zanim	powstała	parafia	w	Pittsfield,	istniały	od	szeregu	
lat	na	tutejszym	terenie	organizacje	polonijne,	które	z	postępem	czasu	rosły	w	liczbę	i	znaczenie.	
Oprócz	3	najstarszych	organizacji	jakimi	były:	Towarzystwo	Św.	Józefa	Grupa	661	Z.N.P.,	Towarzyst-
wo	Serca	Jezusa,	Grupa	881	Z.P.R.K,	i	Towarzystwo	Różańcowe,	powstawały	stopniowo	coraz	to	
nowe	organizacje,	zarówno	kościelne	jak	i	świeckie.	Oto	ich	spis:	Chór	Św.	Cecylii,	Gniazdo	Sokole,	
Children	of	Mary	Society,	Placówka	Weteranów	Armii	Gen.	J.	Hallera,	Polish-American	Citizens'	
Club,	Klub	Młodzieży,	Towarzystwo	Królowej	Korony	Polskiej,	Kółko	Ministrantów	i	Mothers'	Guild.	
To	ostatnie	Towarzystwo	zawiązane	zostało	nie	dawno,	tylko	w	okresie	gdy	Ks.	H.	Kreczko	był	ad-
ministratorem	parafii.	Z	uznaniem	podnieść	trzeba,	że	towarzystwa	o	charakterze	świeckim,	służąc	
przede	wszystkim	swym	celowem	organizacyjnym,	zawsze	były	jak	najżyczliwiej	ustosunkowane	



6

do	wszystkiego,	co	miało	związek	z	życiem	i	z	rozwojem	parafii.

	 Niezależnie	od	istniejących	organizacji,	w	parafii	tutejszej	nie	brakowało	nigdy	takich	osób,	które	
z	bliska	interesowały	się	sprawami	parafii	i	chętnie	służyły	swoją	współpracą	i	ofiarnością.	Zaliczyć	
do	nich	 trzeba	na	pierwszym	miejscu	owych	dzielnych	pionierów	polskich	w	Pittsfield,	którym	
zarówno	parafia,	jak	i	Polonia	wiele	zawdzięcza.	Wśród	tych	którzy	szczęśliwie	doczekali	się	radości	
dnia	złotego	 jubileuszowego,	 są	następujący:	Adam	 i	Marcelina	Łoboda,	Walenty	Kruszkowski,	
Stanisław	Pisiewski,	Tekla	Para,	Antonina	Ziemak,	Józefa	Paliwoda,	Eleonora	Harubin,	Stanisław	i	
Stefania	Kobus,	Antonina	Szefczyk,	Katarzyna	Górna,	Rozalia	Iwanowicz,	Katarzyna	Smith,	Teofila	
Kołdys,	Katarzyna	Orzołek.	W	spisie	parafialnym,	znalazły	się	również	liczne	nazwiska	tych,	którzy	
należeli	do	parafii	od	jej	samego	założenie.	Celem	upamiętnienia,	podajemy	kolejno	ich	nazwiska	
na	tym	miejscu:	Bronisława	Nosek,	Anna	Maślanka,	Stefania	Trzcinka,	Antonina	Bagiński,	Antonia	
Duda,	Franciszka	Klimek,	Agnieszka	Komuniecki,	Teofila	Szymańska,	Wanda	Ulma,	Cześć	ich	pamięci!

	 We	wdzięcznym	wspomnieniu	pierwszych	Polaków	którzy	przybyli	do	Pittsfield,	zapisały	się	
również	nazwiska	dwóch	księży	 Irlandzkich.	Są	 to	Ks.	Prałat	Bernard	Conaty,	proboszcz	od	Św.	
Józefa	i	Ks.	William	Dowd,	proboszcz	parafii	św.	Karola.	Nie	tylko	darzyli	oni	wielką	życzliwością	
przybyłych	do	Pittsfield	Polaków,	ale	w	bardzo	licznych	wypadkach,	przychodzili	z	pomocą	mate-
rialną	dla	polskich	rodzin,	które	znajdowały	się	w	trudnych	warunkach	finansowych.

	 Polonię	w	Pittsfield	ożywiał	zawsze	duch	patriotyzmu	i	żywe	poczucie	narodowe.	Gdy	w	roku	
1917	tworzyły	się	w	Kanadzie	oddziały	wojska	polskiego,	natychmiast	w	Pittsfield	zgłosiła	się	grupa	
ochotników,	którzy	za	przykładem	Konstantego	Chojnowskiego	poszli	walczyć	o	wolność	Polski.	W	
czasie	drugiej	wojny	światowej,	z	parafii	Św.	Rodziny,	wstąpiło	w	szeregi	Armii	Amerykańskiej	292	
parafian,	by	spełnić	swój	żołnierski	obowiązek	wobec	Kraju.

	 W	parafii	 św.	Rodziny	nie	brakło	 również	 szlachetnych	 serc,	 które	 idąc	 za	 głosem	swojego	
powołania	poświęciły	się	na	służbę	Bożą.	Tutejsza	parafia	dała	Kościołowi	trzech	kapłanów,	Ks.	
Zygmunta	Bączkowskiego,	Ks.	Michała	Twardzika	i	Ks.	Jana	Śmigla,	oraz	kilka	Sióstr	zakonnych.	Do	
tej	liczby	należą:	Siostra	Maria	Dorothea	(Patricia	Flynn)	Felicjanka,	Siostra	Maria	Adonia	(Zofia	
Stefanik)	Felicjanka,	oraz	Siostra	Janina,	C.R.,	(Aleksandra	Bożyńska),	Zmartwychstanka.

	 Ciężkie	warunki	pracy	i	zarobkowania	nie	sprzyjały	temu,	aby	większa	młodzieży	mogła	sobie	
pozwolić	na	studia	na	wyższych	uczelniach.	Mimo	to,	parafia	może	się	wykazać	kilku	nazwiskami	
takich	co	zdobyli	naukowe	dyplomy,	i	pracują	w	swoich	zawodach	jako	adwokaci,	lekarze	i	nauczy-
ciele.	Gdy	chodzi	o	zawody,	to	najwięcej	po-święciło	się	pracy	w	szkolnictwie	i	pielęgniarstwu.	Jest	
dobrym	znakiem,	że	wśród	młodych	generacji,	 jest	obecnie	zdecydowane	dążenie	do	zdobycia	
fachowego	wykształcenia	na	wyższych	uczelniach,	a	tym	samym	możliwość	do	zajęcia	odpowied-
niego	stanowiska	w	społeczeństwie.

 Zakończenie

	 Patrząc	wstecz	na	okres	75	lat	istnienia	parafii,	i	mając	przed	oczyma	to	co	w	tym	okresie	zo- 
stało	dokonane,	nie	pozostaje	nic	innego,	jak	przy	tej	okazji	jubileuszowej,	wyrazić	słowa	głębokiej	
wdzięczności	tym	wszystkim,	którzy	swoją	współpracą	i	ofiarnością,	przyczynili	się	do	powstania	i	
utrzymania	tej	komórki	kościelnej,	jaką	jest	parafia	Św.	Rodziny	w	Pittsfield.	Wdzięczność	i	uznanie,	
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należy	się	zarówno	kapłanom	 jak	 i	wiernym.	Dzięki	bowiem	niezmordowanym	wysiłkom	dusz-
pasterzy,	a	zarazem	ofiarności	i	współpracy	parafian,	powstała	ta	placówka	kościelna	która	dziś	
obchodzi	diamentowy	jubileusz	swojego	istnienia.	Wiele	zostało	zrobione	w	tych	75	latach.	Wiele	
pozostaje	jeszcze	do	zrobienia,	bo	parafia	nie	może	być	martwą	komórka	ale	żywym	organizmem,	
który	ciągle	musi	się	rozwijać,	aby	odpowiedzieć	potrzebom	nowych	czasów.	Starsze	pokolenia	
Polonii	w	Pittsfield	wypełniły	wobec	parafii	swój	obowiązek.	Obecnie	odpowiedzialność	spoczywa	
na	młodych	generacjach,	aby	otrzymane	dziedzictwo	parafialne	nie	tylko	podtrzymać,	ale	pracą	
i	ofiarnością,	przyczynić	się	do	dalszego	rozkwitu	parafii.	Takie	winno	być	jubileuszowe	życzenie	i	
postanowienie.	Wierzymy,	że	z	Bożą	pomocą	zostanie	ono	spełnione	przez	młode	generacje.	Żywimy	
głęboką	nadzieję,	że	nadchodzące	lata,	będą	dla	parafii	Św.	Rodziny,	latami	postępu	materialnego	
i	rozwoju	duchowego.

 


