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  Historia Parafii Matki Bożej Częstochowskiej
  w Turners Falls, MA.
	 	 Pamiętnik	trzydziestolecia	parafii	Matki	Bożej	Częstochowskiej
	 	 w	Turners	Falls,	MA,	p.	13-21.		CAP	at	Orchard	Lake.
 

	 Miasteczko	 Turners	 Falls	 leży	 w	 północnej	 części	 Stanu	Massachusetts.	 Przecina	 je	 jedna	 z	
większych	rzek,	Connecticut.	Rzeka	ta	ongiś	stanowiła	tu	granicę	pomiędzy	koloniami	angielskich	
Purytanów,	a	Kanadą.	Przy	rzece	skupiały	się	plemiona	jednego	z	najwaleczniejszych	szczepów	in-
diańskich	Mohawk.	Obficie	zarybiona	przede	wszystkim	łososiami	rzeka	w	tej	okolicy	dawała	środki	
pożywienia	Indianom,	a	okoliczne	góry,	pokryte	lasami	były	dogodnym	terenem	do	polowania.
	 Tu	w	Turners	Falls	rozpoczynał	się	wąwóz,	którym	Indianie	podróżowali	do	najstarszego	miasta	
Północnej	Ameryki,	Quebec,	Kanada.	Na	miejscu	ścieżki	 indiańskiej	wybudowano	piękną	drogę,	
znaną	na	całe	Stany	Zjednoczone	pod	nazwą	„Mohawk	Trail."
	 Wielka	ilość	pagórków,	wąwozów,	którymi	przebiegają	liczne	strumyki,	dążące	do	połączenia	się	
z	rzeką	Connecticut,	przyczyniają	się,	że	miasteczko	zaliczone	jest	w	poczet	najbardziej	pięknych	
osiedli	ludzkich	w	Stanie	Massachusetts.	Nie	dziw	więc,	że	letnią	i	jesienną	porą	spotykać	można	
samochody	 turystów	 ze	wszystkich	 Stanów	 naszego	 kraju	 i	 sąsiedniej,	 bo	 „tylko	 o	 trzysta	mil"	
oddalonej	Kanady.	Ci,	którzy	pierwszy	raz	odwiedzają	Turners	Falls,	twierdzą,	że	robi	ono	wrażenie	
miasteczka,	jakie	spotykali	w	Szwajcarii,	prawdziwie	bowiem	wspinające	się	domki	na	pagórkach	
pokrytych	zielenią,	czynią	takie	wrażenie.
	 Do	tej	uroczej	doliny	rzeki	Connecticut	około	50	lat	temu	los	życia	przywiódł	kilka	rodzin	pols-
kich.	Wyrzuceni	do	tego	nowego	kraju	z	pośród	swoich,	Polacy	przywiązani	do	wiary	ojców,	szukali	
pociechy	w	jednym	kościele,	jaki	na	ówczas	się	znajdował,	emigrantów	z	Kanady.	W	kościele	tym	
nie	słyszano	polskiej	modlitwy,	gdyż	w	języku	francuskim	głoszone	było	słowo	Boże.	Przez	kilka	lat	
potrzeby	duchowe	rodaków	były	załatwiane	w	tej	francuskiej	parafii.	Gdy	jednakowoż	liczba	Polaków	
w	każdym	miesiącem	się	powiększała,	i	gdy	Irlandczycy	zakradali	swoją	parafię	jako	też	budowali	
kościół,	na	rozkaz	biskupa	ze	Springfield	Polacy	zostali	usunięci	z	pod	opieki	księdza	francuskiego	i	
przeniesieni	do	nowo	organizującej	się	parafii	irlandzkiej.
	 Przez	kilkanaście	lat	swoimi	ofiarami	i	opłatami	parafialnymi	dopomagali	rodacy	nasi	Irlandczykom	
do	utrzymania	parafii,	budowania	kościoła	i	spłacania	tegoż.	Proboszcz	Irlandczyk	nie	znał	języka	
polskiego	i	często	przez	tłumacza,	który	sam	nie	wiele	umiał	po	angielsku,	udzielał	Sakramentów	Św.	
i	słuchał	umierających	spowiedzi.	W	kościele	Polacy	mieli	swoje	wydzielone	miejsca,	gdyż	nienaw-
idzący	ich	Irlandczycy	nie	chcieli	siadać	w	tych	samych	ławkach.	Zdani	na	łaskę	obcych,	traktowani	
byli	po	macoszemu.



2

	 W	roku	1904m	pokaźna	już	widocznie	liczba	Polaków	tu	mieszkała,	gdyż	zorganizowano	pierwsze	
towarzystwo	samopomocy,	które	obrało	sobie	za	patrona	Św.	Kazimierza,	Królewicza.	W	towarzyst-
wie	tym	panował	naówczas	duch	prawdziwej	miłości	Bożej	i	przywiązanie	do	Narodu	Polskiego.	Na	
każdym	nieomal	posiedzeniu	poruszano	sprawę	zorganizowania	polskiej	parafii,	w	której	ksiądz	Polak	
mógłby	głosić	prawdy	Boże	i	prowadzić	nabożeństwa	w	języku	ojców.	Narady	te	ukończono	wreszcie	
pomyślnym	skutkiem	w	listopadzie	w	roku	1908m.	Za	radą	prezesa	towarzystwa	Św.	Kazimierza,	
Ludwika	Kozłowskiego,	powzięto	uchwałę	dnia	22-go	listopada	1908	roku,	by	wybrać	komitet,	który	
rozpocząłby	zbierać	ofiary	na	parafię	i	kościół	polski	rzymsko-katolicki.	Towarzystwo	składało	się	
wówczas	z	30-tu	członków.	Do	tego	komitetu	wybrani	zostali	:	projektodawca	-	Ludwik	Kozłowski,	
Ignacy	Purchla,	Antoni	Kleszczewski,	Józef	Purchla	i	Aleksander	Mokrzecki.
	 Po	 posiedzeniu	 Komitet	 udał	 się	 po	 domach	 po	 ofierze,	 która	 przyniosła	 365	 dolarów	 i	 10	
centów.	Towarzystwo	Św.	Kazimierza	ofiarowało	z	kasy	300	dolarów.	Udano	się	również	o	pomoc	
Polaków	z	sąsiednich	osad—Millers	Falls	i	Greenfield,	Mass.,	gdzie	zebrano	111	dolary.	Urządzano	
zabawy	i	bale,	a	dochód	przeznaczono	na	parafię	polską.	Gdy	zbierane	ofiary	dobiegły	sumy	1,500	
doi.,	Komitet,	korzystając	z	na-darzającej	się	okazji	likwidowania	protestanckiej	parafii	Unitarjuszy,	
zakupił	dawniejszy	zbór	protestancki	na	przyszły	kościół	polski.	Zapłacono	za	ten	budynek	6,000	
doi.	zaciągając	w	banku	pożyczkę	w	sumie	4,500	doi.	Własność	była	zapisana	na	pierwszy	Komitet,	
który	reprezentował	całą	Polonię.
	 Zdobyli	się	wreszcie	Polacy	na	budynek,	który	miał	służyć	na	świątynię.	Powstał	jednak	nowy	
kłopot—otrzymanie	polskiego	kapłana.	Obawiano	się	pójść	po	radę	do	ks.	 Irlandczyka,	gdyż	był	
przeciwny	polskiej	parafii.	Pięć	razy	na	własną	rękę	Komitet	i	jeździł	do	Springfield,	Mass.	do	ówcze-
snego	Najprzew.	Ks.	Biskupa	Tomasza	Beavena,	prosząc	o	polskiego	kapłana.	Ks.	biskup	po	naradzeniu	
się	z	ks.	irlandzkim	odmówił	za	drugim	razem,	motywując	swą	odmowę	tym,	że	za	mała	jest	liczba	
Polaków,	by	mogli	utrzymać	parafię	i	księdza	polskiego.	Delegaci	nie	chcąc	brać	całkowitej	odpow-
iedzialności	na	siebie,	nie	zdradzili	się	dotąd	ani	słówkiem,	że	zakupiono	już	budynek	na	kościół.	
Po	naradzie	z	ogółem	Polaków,	przy	następnej	audiencji	wyznano	ks.	biskupowi	„sekret",	zapisując	
równocześnie	zakupioną	posiadłość,	na	własność	diecezji	rzymsko-katolickiej	w	Springfield,	Mass.	
Ks.	biskup	obawiając	się,	by	Polacy	nie	sprowadzili	ministra	odszczepieńców	sekty	Hodura,	zgodził	
się	w	zasadzie	przysłać	polskiego	księdza.	Trudno	było	w	one	czasy	o	księdza	rodaka.
	 Po	dwu	następnych	i	bardziej	natarczywych	prośbach,	gdy	już	niecierpliwość	zda¬wała	się	wy-
czerpywać,	wyznaczony	został	na	pierwszego	proboszcza	ksiądz	Franciszek	Chałupka,	który	dnia	
27-go	czerwca	1909	roku	odprawił	pierwszą	Mszę	św.	w	kościele	 irlandzkim.	Trudna	była	praca	
organizacyjna	pierwszego	duszpasterza,	a	wiek	i	brak	zdrowia	potęgowały	te	trudności.	W	dodatku,	
jak	to	zwykle	bywa	z	Polakami,	znalazła	się	grupa	wichrzycieli,	którzy	zbuntowali	naród	przeciwko	
swemu	proboszczowi.	Na	pierwszym	posiedzeniu	pod	przewodnictwem	Ks.	Chałupki	odprawionym,	
prawie	jednogłośnie	zażądano	rezygnacji	proboszcza.	Gdy	Ks.	Chałupka	nie	reagował	na	oszczerstwa	
i	zarzuty	bezpodstawnie	mu	czynione,	postanowiono	parafię	z	takim	trudem	zorganizowaną	bojko-
tować,	odmawiając	wybranemu	niefortunnie	przez	ks.	proboszcza	nowemu	komitetowi	składania	
jakichkolwiek	ofiar	na	utrzymanie	parafii.
	 Przez	kilka	lat,	bo	aż	do	śmierci	ks.	Chałupki,	któremu	dopomagał	w	wakacje	w	pracy	jako	kleryk	
ks.	Andrzej	Krzywda,	obecny	proboszcz	w	Three	Rivers,	Mass.,	trwały	niesnaski	i	nieporozumienia	i	
gdyby	nie	praca	członków	pierwszego	komitetu	Ludwika	Kozłowskiego	i	Antoniego	Kleszczewskiego,	
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kościół	byłby	zamknięty,	a	Polacy	do	dziś	może	nie	mieliby	swojej	parafii.
	 W	tych	ciągłych	zmaganiach	się	z	przeciwnościami,	zrujnowany	na	zdrowiu,	poniewierany	przez	
swoich	parafian,	prześladowany	słowem	i	czynem,	umiera	pierwszy	proboszcz,	jako	wojownik	Chrys-
tusowy	na	placówce	powierzonej	mu	przez	następcę	Apostołów.	Nie	mógł	on	zdziałać	wiele,	gdyż	
każdej	nieomal	niedzieli	przerywano	mu	wyzwiskami	głoszenie	Słowa	Bożego,	a	świątynia	często	
przedstawiała	widok	„jaskini	zbójców."
	 Prawdziwy	rozwój	parafii	wobec	powyżej	przytoczonych	wypadków	datuje	się	od	przybycia	11-go	
lipca,	1912	roku	Wiel.	Ks.	Stanisława	Zdebla,	obecnie	proboszcza	w	Easthampton,	Mass.	Dzięki	Jego	
staraniom	zakupiono	przy	K	ulicy	parcelę	400x110	stóp	za	4,400	dolarów	11-go	października	1912	
roku.	Uczyniono	to,	gdyż	przy	kościele	nie	było	miejsca	na	plebanię,	a	proboszczowie	zmuszeni	byli	
mieszkać	w	domach	wynajętych.	Już	w	sierpniu	1914	roku	przystąpiono	do	budowania	murowanej	
plebanii,	 którą	ukończono	kosztem	8,300	dolarów.	W	tym	samym	roku	za	staraniem	Ks.	Zdebla	
założono	swój	własny	Cmentarz	M.	B.	Częstochowskiej.	Grunt	w	ilości	czterech	akrów	ofiarowany	
był	przez	Czecha	Wojciecha	Wladish.
	 W	roku	1915m	od	8	do	19	grudnia	OO.	Misjonarze	XX.	Kołodziej	Eugeniusz	Słupiński	Marian	
kierowali	pierwszą	Misją	św.	parafialną.	W	ostatnim	dniu	Misji	udzielił	Ks.	biskup	pierwszy	raz	Sakra-
mentu	Bierzmowania,	do	którego	przystąpiło	407	osób.
	 Według	kroniki	parafialnej	należało	do	parafii	911	osób,	a	długu	na	własności	parafialnej,	po	
ukończeniu	plebanii	było	14,300	dolarów.
	 Rok	1916	powiada	nam,	że	na	głodnych	w	Polsce	zebrano	290.80	dolarów	i	że	w	tym	roku	roz-
poczęto	zbierać	dobrowolne	datki	na	budowę	szkoły,	na	która	dnia	1-go	stycznia,	1917	r.	złożono	
sumę	355.97	dolarów.
	 W	tym	roku	również,	za	staraniem	Tow.	Sióstr	Różańcowych	zakupiono	nowy	ręcznie	w	dębowym	
drzewie	rzeźbiony	Ołtarz	główny	za	sumę	1,000	dolarów,	a	poświęcono	go	dnia	1-go	stycznia	1918	
roku.
	 We	wrześniu	roku	1917m	zakupiono	z	polskiego	kościoła	w	Chicopee,	Mass.,	organ	za	sumę	
również	1,000	dolarów.
	 Rok	1917	zapisał	się	dodatnio	w	historii	parafii,	gdyż	dzięki	staraniom	proboszcza	zaopatrzono	
kościół	w	potrzebne	bardzo	szaty	i	paramenta	do	Służby	Bożej.
	 Miał	jednakowoż	Wiel.	Ks.	Zdebel	kłopoty,	gdyż	w	roku	1917m	za	inicjatywą	organisty	K.	Żygałows-
kiego	rozpoczęły	się	świeże	rozruchy	w	parafii.	Co	gorsza,	jak	podają	nam	kroniki	parafialne,	sprawy	
parafialne	i	obelgi	rzucane	na	proboszcza	roztrząsane	były	w	gazetach	angielskich,	a	nawet	prze-
niosły	się	do	sądów	wyższych	krajowych.	Wichrzyciele,	których	nazwiska	znajdują	się	w	książkach	
kancelaryjnych,	na	początku	roku	1918	udawali	 się	do	władzy	diecezjalnej,	gdzie	posługując	się	
oszczerstwami	i	kłamstwami,	oskarżali	swego	duszpasterza.
	 Prawdziwy	czyściec	przechodził	drugi	proboszcz	tutejszej	parafii	i	przez	dłuższy	czas	był	zmuszony	
w	towarzystwie	detektywów	i	policji	udawać	się	do	kościoła	na	nabożeństwa,	„tłuszcza"	bowiem,	
jak	ongiś	na	Chrystusa	wrzeszczała	"Ukrzyżuj	Go."
	 W	tym	czasie	spadło	nieszczęście	na	parafię,	gdyż	próbowano	założyć	parafię	hodurowców,	wy-
najęto	salę,	gdzie	odszczepieniec	hodurowy	odprawiał	nabożeństwa.	Na	tym	miejscu	trzeba	oddać	
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cześć,	należne	uznanie	i	pochwałę	naszym	Matkom	Polkom,	które	widząc	szerzące	się	zgorszenie	
siane	przez	starszych	pomiędzy	młodzieżą,	wzięły	udział	w	odbywających	się	wiecach	i	gdy	perswazje	
nie	pomagały	buntownikom,	czynnie	rozpędzały	wichrzycieli.
	 Pomimo	tych	nowych	kłopotów	Ks.	Proboszcz	pracował	z	zaparciem	siebie,	re-zultatem	czego	
było,	że	gdy	dnia	1-go	kwietnia	1919	roku	opuszczał	parafię	pozostawił	na	fundusz	szkolny	sumę	
1,057.96	dolarów	i	gotówki	na	potrzeby	parafii	około	450	dolarów,	a	długu	hipotecznego	tylko	8,500	
doi.,	a	więc	w	rzeczywistości	długu	było	tylko	7,000	dolarów.
	 Następcą	został	wyznaczony	Wiel.	Ks.	Andrzej	Lekarczyk.	W	ciągu	6-cio	letniego	prawie	swego	
pasterzowania	pozostawił	on	parafię	oczyszczoną	z	długu.	Użył	on	w	prawdzie	zebrany	przez	swego	
poprzednika	fundusz	szkolny,	jednak	odchodząc	przekazał	swemu	następcy	2,671.82	dolarów.
	 Nosił	się	Ks.	Lekarczyk	z	zamiarem	bu¬dowania	sali	parafialnej,	i	na	ten	cel	zakupił	za	prawie	1,000	
dolarów	budulcu.	Na	zebraniu	ogółu	parafianie	jednogłośnie	sprzeciwili	się	temu	projektowi,	tym	
bardziej,	że	zakupiony	materiał	nie	nadawał	się	do	żadnej	budowy.	Materiał	ten	parafia	zmuszona	
była	sprzedać	za	sumę	356.00	dolarów.
	 Dnia	20-go	stycznia	1925	roku	przybywa	czwarty,	obecny	proboszcz	Ks.	A.	A.	Skoniecki.	Zabrał	on	
się	energicznie	do	pracy	doprowadzając	poniekąd	zaniedbane	budynki	do	porządku.	Przez	pierwsze	
trzy	lata	swego	pobytu,	odrestaurował	zewnątrz	i	wewnątrz	plebanię,	odmalował	Wielki	Ołtarz	i	
figury	w	kościele,	zakupił	nowy	"boiler"	do	kościoła,	dywan	do	obszernego	prezbiterium,	wybudował	
nowe	trotuary,	wystawił	garaż.
	 Z	początkiem	roku	1928	parafia	posiadała	w	banku	przeszło	8,000	dolarów	gotówki.	Nie	dziw	
więc,	że	parafianie,	widząc	tę	pracę,	spieszyli	z	pomocą	swemu	proboszczowi,	a	gdy	13-go	kwietnia	
1928	roku	wybuchł	pożar	w	kościele,	to	aczkolwiek	nie	uczynił	on	wielkiej	szkody,	parafianie	na	
zebraniu	odbytem	w	sali	 kościoła	 irlandzkiego,	 jednomyślnie	postanowili	przystąpić	do	budowy	
nowego	kościoła.	Rozchodziło	się	naszym	rodakom,	by	nie	byli	ostatnimi	pomiędzy	katolikami	w	
Turners	Falls.	Irlandczycy	i	francuzi	mieli	piękne	murowane	kościoły	i	Polacy	postanowili	już	jeżeli	nie	
przewyższyć,		to	przynajmniej	dorównać	współwyznawcom	innych	narodowości.	Do	parafii	należało	
wtenczas	228	rodzin,	38	wdów	i	wdowców	i	21	samotnych.
	 Czasy	były	dobre,	ludzie	pracowali.	Ufni	w	pomoc	Bożą	przystąpiono	do	budowy	kościoła.	Wy-
brano	komitet	budowy,	którego	zadaniem	było	służyć	radą	i	pomocą	Ks.	Proboszczowi	w	tym	wielkim	
przedsięwzięciu.
	 O	tym	ważnym	wypadku	dla	parafii	kronika	parafialna	z	dnia	6-go	maja,	1928	roku	tak	nam	
opowiada	—	"Na	zebraniu	parafialnym	Ks.	Proboszcz,	który	dobrze	zna	naturę	polską,	pełną	podej-
rzeń	i	insynuacji	oświadczył:	1.	że	zanim	przystąpi	do	budowy	kościoła,	żąda	od	parafian	wybrania	
komitetu,	2.	że	nie	pozwoli	na	obciążenie	parafii	wielkimi	długami."
	 "Obie	te	sprawy	zostały	pomyślnie	załatwione,	komitet	z	16-tu	parafian	został	wybrany.	Jedno-
myślnie	uchwalono,	by	każda	rodzina	złożyła	w	bieżącym	roku	na	koszt	budowy	kościoła	sumę	100	
dolarów,	pracujące	dzieci,	samotni	i	wdowy	50	dolarów.	Prócz	tego	uchwalono,	że	w	następnych	
czterech	latach	na	ten	sam	cel	rodzina	złoży	sumę	25	dolarów,	a	samotni	sumę	10	dolarów	rocznie.	
Uchwalono	również	by	na	spłacenie	procentu,	przy	wstępnym	do	kościoła,	składano	tygodniowo,	i	
że	parafianie	obowiązani	są	do	opłacania	wstępnego	każdej	niedzieli,	bez	względu,	czy	są	w	kościele,	
czy	też	z	jakichkolwiek	powodów	ich	nie	będzie,	aż	do	spłacenia	długu	na	parafii.	Dla	utrzymania	
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kontroli	zaprowadzono	system	kopertkowy	„Wstępnego".
	 Do	komitetu	zostali	wybrani	następujący	parafianie:	Czuj	Jan,	Wiącek	Józef,	Niedbała	Walenty,	
Pluta	Antoni,	Szymański	Jan,	Kulesza	Julian,	Schab	Kasper,	Białecki	Antoni,	Sojka	Józef,	Tranowski	
Stanisław,	Milewski	Aleksander,	Tranowski	Paweł.	Ludwik	Pogoda,	Śliwa	Jan,	Mieczkowski	Antoni,	
Łapiński	Edward.	W	ciągu	roku	zrezygnowali	członkowie	komitetu:	Tranowski	Paweł	i	Wiącek	Józef,	
a	na	ich	miejsce	zostali	wybrani	Płodzień	Tomasz	i	Sojka	Antoni.
	 Parafia	została	podzielona	na	dystrykty	i	komitet	rozpoczął	zbiórkę	przyobiecanych	ofiar.
	 Dnia	7-go	października	odbyło	się	poświecenie	i	kopanie	ziemi	pod	fundamenty.
	 Parafianie	do	tego	czasu	złożyli	na	budowę	kościoła	8,276	dolarów.	Urządzony	bazar	para-
fialny	w	tym	roku	przyniósł	czystego	dochodu	2,515.63	dolarów.	Pieniędzy	zaś	zaoszczędzonych	
przedtem	i	asekuracja,	którą	parafia	otrzymała	za	zniszczony	stary	kościół	było	20,997.67	dolarów,	
razem	więc	parafia	z	chwilą	przystąpienia	do	budowy	posiadała	31,789.30	dolarów.	Koszty	ogólne	
budowy	kościoła	z	urządzeniem	wewnątrz,	równaniem	ziemi,	organem,	itp.	wynosiły	125,580.00	
dolarów.
	 Kamień	Węgielny,	w	którym	umieszczono	historię	parafii	i	nazwiska	ofiarodawców,	poświęcono	
dnia	23-go	czerwca,	1929	roku.
	 Nowy	kościół	został	zbudowany	w	stylu	gotyckim	z	piękną	wieżą	wysokości	130	stóp.	Funda-
menty	z	żelaza-betonu,	a	ściany	z	prasowanej,	brunatno-czerwonej	cegły,	z	licznemi.	ozdobami	
granitu.	Miejsc	siedzących	w	kościele	jest	600,	na	dole	zaś	sala,	w	której	znajdzie	się	pomieszczenie	
300	osób.	Piękne	witraże	wszystkich	okien	kościelnych	z	postaciami	Patronów	Polskich	i	świętych	
pańskich,	swymi	kolorami	upiększają	tę	świątynię.
	 Miejsce,	na	którem	kościół	jest	zbudowany,	znajduje	się	na	pagórku	dominującym	w	środku	
miasteczka,	a	budynek	kościelny	ze	strzelista	wieża	wpada	w	oczy	przejeżdżających	turystów.	Bu-
dynek	kościelny	tak	wewnątrz,	jak	i	zewnątrz	w	każdym	niemal	calu	jest	czystym	gotykiem.	Organ	
w	kościele	zbudowany	kosztem	6.300	dolarów,	jest	największym	w	okolicy.	Centralne	ogrzewanie	
najnowszego	systemu	i	wentylacja	dopomagają	do	komfortu	modlących	się.
	 Większość	parafian	chętnie	wypełniła	swoje	przyrzeczenia	składania	ofiar,	na	co	wskazuje	na	
innym	miejscu	podana	lista	Fundatorów	Kościoła.
	 Z	pośród	Towarzystw	złożono	następujące	sumy:	Tow.	Św.	Kazimierza	2,000	dolarów,	Tow.	Sióstr	
Różańcowych	1,000	dolarów,	Tow.	Św.	Cecylii	750	dolarów,	Tow.	Św.	Stanisława	500	dolarów,	Tow.	
Św.	Anny	50	dolarów,	Tow.	Św.	Józefa	(czeskie)	50	dolarów.
	 Poświęcenie	kościoła	przy	udziale	licznego	duchowieństwa,	tak	polskiego	jak	i	obconarodowców,	
odbyło	się	dnia	29-go	września	1929	roku,	a	dokonał	je	Najprzew.	Ks.	Biskup	Tomasz	M.	O'Leary	
D.D.,	Ordynariusz	diecezji	Springfield,	Mass.
	 Dnia	1-go	stycznia,	1930	roku	parafia	obciążona	była	długiem	hipotecznym	w	sumie	46,300.00	
dolarów.	Własność	zaś	włączając	budynki	i	grunta	według	orzeczenia	ekspertów	przenosiły	sumę	
200,000.00	dolarów.	Przez	10	lat	dług	parafii	został	obniżony	do	sumy	33,700.00	dolarów.	Gdyby	
nie	depresja,	jaka	do	czasów	obecnych	trwa,	dług	nasz	byłby	prawie	spłacony,	gdyż	zalegający	w	
opłatach	parafianie	poczuwają	się	do	swego	obowiązku	względem	Boga	i	swego	Narodu.
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Od	chwili	poświęcenia	kościoła	zbudowaliśmy	dwa	boczne	ołtarze	za	sumę	1,000	dol.	a	ofiarodaw-
cami	byli	Bractwo	Sióstr	Różańcowych	i	rodzina	ś.	p.	Antoniego	Kalinowskiego.
	 Za	zachętą	parafianki	Anny	Żurko,	która	nie	szczędziła	swych	sił	w	pracy	zbierania	dobrowolnych	
ofiar	od	parafian,	świątynia	nasza	została	obficie	zaopatrzona	w	nowe	złotem	tkane	szaty	kościelne,	
a	w	prezbiterium	widnieje	grubo	złocona	Wieczna	Lampa.
	 Na	tym	miejscu	również	chcemy	oddać	uznanie	parafiance	Antoninie	Milewskiej,	za	której	sta-
raniem	i	praca	kościół	został	zaopatrzony	w	piękna,	ręcznie	koronkowej	roboty,	bieliznę	kościelną.
	 Bractwo	Sióstr	Różańcowych	jest	najbardziej	ofiarne	dla	parafii,	gdyż	często	składało	rozmaite	
ofiary,	a	w	roku	1938m	kosztem	500	dolarów	ufundowało	piękną	w	kamieniu	wykutą	figurę	Matki	
Boskiej,	stojącej	pod	krzyżem,	na	cmentarzu	parafialnym.
	 Stary	kościół	naprawiony	po	spaleniu	kosztem	2,000	dolarów	przez	rok	aż	do	ukończenia	nowej	
świątyni,	służył	do	kultu	Boga.	Po	przeniesieniu	się	do	nowego	kościoła,	stary	budynek	stał	bez	
użytku.	Nie	było	bowiem	pieniędzy	na	przerobienie	go	na	salę.	Dopiero	w	roku	1938m	kosztem	
przeszło	2,500	dolarów	budynek	przerobiono,	zaopatrzono	w	potrzebne	krzesła,	stoły	 i	piece,	 i	
obecnie	parafia	ma	w	tym	budynku	kuchnię,	jadalnię	i	jedna	z	największych	sal	w	mieście	do	tańca	
i	zabaw.
	 Ks.	Proboszcz,	który	od	15tu	lat	zarządza	parafia,	niniejszym	serdecznie	dziękuje	wszystkim	dob-
rym	a	przykładnym	parafiankom	i	parafianom	za	pomoc	i	współpracę	w	jego	poczynaniach.	Oby	
Bóg	i	Matka	Boska	Częstochowska,	Królowa	Polski,	dziś	przez	wrogów	rozdartej,	a	Patronka	naszej	
paraf	ji,	opiekowała	się	swoimi	dziećmi,	błogosławiła	szczerze	ją	miłujących	i	swoją	łaską	świętą	
dopomogła	pokoleniu	tu	z	rodziców	polskich	zrodzonemu	do	utrzymania	tego	dorobku	naszego	
ludu.		Niech	hasło	"Bóg	i	Ojczyzna"	które	wyryte	jest	w	marmurze	na	kamieniu	węgielnym	kościoła,	
nadal	prowadzi	i	przewodzi	dalszym	pokoleniom.
	 A	co	się	stało	z	wichrzycielami,	którzy	zawsze	siali	niezgodę	w	pracy?	Wielu	z	nich	zrozumiało	
swój	błąd	i	obecnie	szczerze	pracują	dla	dobra	ogółu,	a	reszta,	gdy	lud	odsunął	się	od	nich	i	przestał	
ich	słuchać,	poniewiera	się	 jeszcze	pomiędzy	nami.	Próbują	szerzyć	niezgodę	w	towarzystwach.	
Uda	im	się	jeszcze	od	czasu	do	czasu	opanować	zarząd	jakiegoś	towarzystwa,	ale	dzielny	Komitet	
Budowy	Kościoła	powyrzucał	wichrzycieli	tych	z	parafii,	gdy	nie	chcieli	na	równi	z	ogółem	parafian	
współpracować.	Obecnie	tułają	się	w	irlandzkiej	parafii,	zaprzedając	polską	krew	swoich	dzieci	obcym	
na	podściółkę,	a	niektórzy	szukają	uspokojenia	swoich	zbrodniczych	sumień,	które	im	wyrzucają	
zdradę	polskości,	i	wiary	"Ojców	Naszych"	w	pijaństwie	i	sianiu	złego	przykładu.	Oby	Matka	Boska	
Częstochowska,	Patronka	Polski,	przynajmniej	przy	śmierci	dała	im	łaskę	uleczenia	się	z	tej	ślepoty	
zdrady	swoich	....
	 Dla	rekordu	chcemy	dodać,	że	około	2,000	dolarów	zebrano	na	Fundusz	Narodowy,	a	przed	
wojną	wysłano	na	ręce	marszałka	Rydza-Smigłego	na	dozbrojenie	Polski	958.85	dolarów	i	obecnie	
rozpoczyna	 się	 praca	w	 celu	 zbieranie	 funduszów	 i	 datków	na	nieszczęśliwych,	 zrujnowanych	 i	
głodnych	naszych	rodaków	w	Polsce.
	 W	roku	1926m	parafia	zaszczycona	została	wizytą	Najprzew.	Ks.	Arcybiskupa	 Jana	Cieplaka,	
męczennika	za	sprawę	Kościoła	i	Polski.
Dnia	22-go	stycznia	1934	r.	Generał	Haller	odwiedził	Polonię	i	Placówkę	Weteranów	Armii	Polskiej,	
a	w	czasie	jego	pobytu	na	fundusz	Inwalidów	Armii	Polskiej	złożono	sumę	300	dolarów.


