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  Historia Parafii św. Piotra i Pawła w Three Rivers.
  Złoty Jubileusz poświęcenia kościoła św. Piotra i Pawła 
  w Three Rivers, MA., p. 17-25. CAP at Orchard Lake.
 

 Poza granicami swego kraju, wędrowiec Polski już w czasie pierwszej Mszy św. wysłuchanej w 
obcym kościele zdziwiony jest "innością". Inny wygląd świątyni, inny sposób słuchania Mszy św., 
może także inne wymawianie łaciny przez kapłana, słowo kazania w innym języku, wszystko to, choć 
nie istotne, nie pozwalało Polakowi skupić się i pomodlić się tak, jak było jego zwyczajem i prostą po- 
trzebą w Polsce, a cóż za trudności wewnętrzne odczuwał, gdy zaszła konieczność spowiadania się 
w obcym języku? Jakże to wyznać swoje grzechy kapłanowi inaczej, niż we własnej mowie? I to było 
powodem, że Polacy przebywający w wiekach środowiskach polonijnych w Stanach Zjednoczonych 
założyli i ufundowali, z poważną nieraz trudnością finansową, a często zwalczając przeciwników 
parafii katolickich narodowościowych, swoje własne parafie.
 I dziś Polonia Amerykańska, a właściwie część tejże, posiada przeszło tysiąc parafii i kościołów, 
w których czczeni są Święci Patronowie, nasi Rodacy, Matka Boska Częstochowska, Królowa Korony 
Polskiej i Bóg utajony w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, w języku polskim.
 Tak, parafie polskie w dużej mierze zachowały i pielęgnują obyczaje polskie-katolickie i dają rzecz 
tak ważną, jak spowiadanie się w języku polskim i sposobność wysłuchania kazania głoszonego w 
języku polskim.
 W wielu parafiach doskonale prowadzone, i utrzymujące wysoki poziom nauki i wychowania 
moralnego, szkoły, pozwalają kształcić dzieci w duchu polskim i katolickim, bo sprawa polskich parafii 
katolickich, ich pracy i istnienie, to sprawa wspólna całej Polonii i tej dawnej i tych, którzy urodzeni 
z rodziców polskich, czują się związani z narodem polskim, krwią, jaka w ich żyłach płynie.
 Bardzo powinniśmy być wdzięczni w postawie i ofiarności naszym pionierom rodakom, naszemu 
duchowieństwu polonijnemu, że te parafie powstały i że dotąd z tradycją narodowo-katolicką ist-
nieją!
 I stąd wynika potrzeba przynależności i popierania parafii, które ciężką pracą naszych ojców, a 
poświęceniem naszych matek, zostały założone.
 Przynależność do parafii nie może ograniczać się tylko do prawa wykonywania praktyk religij- 
nych i korzystania z posług duchowych, jakie daje Kościół, ale także powinna przejawiać się w czyn-
nym udziale w życiu parafialnym, a więc, w organizacjach parafialnych, w szkolnych komitetach 
rodzicielskich i w innych pracach podejmowanych dla dobra i rozwoju parafii. Te wszystkie czynności 
bowiem mają znaczenie nie tylko dla życia duchowego i religijnego parafian, ale są także poważnym 
wzmocnieniem żywotności i rozszerzeniem wpływu parafii, a przez nie, Polonii Katolickiej.
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 Szkoły parafialne polskie powinny być źrenicą oka parafian. Posyłanie dzieci do tych doskonale 
prowadzonych szkół katolickich polsko-amerykańskich leży w interesie naszej młodzieży. Dziecko 
wychowane w tych szkołach w duchu tradycji polskich, życia amerykańskiego opartego na zasad-
ach nauki Chrystusowej, daje rękojmię pożytecznego członka ludzkości, uczciwego Amerykanina, 
kochającego Naród jego pochodzenia Polskę.
 Uczestnictwo w życiu parafialnym, tak jak to ma miejsce w każdej dziedzinie życia zorganizowanego, 
rzecz jasna, pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłat na potrzeby utrzymania kościoła i szkoły; 
i to nie dorywczo, od wypadku do wypadku, ale systematycznie i w sposób jak jest powszechnie 
przyjęty i ustalony w Ameryce.
 Kopertka zawierająca składkę jest coniedzielnym glosowaniem wiernych za potrzebą istnienia 
odrębnej polskiej katolickiej parafii. Ta opłata równocześnie daje pełne prawo do udziału w życiu 
parafii i zabierania głosu w jej sprawach.
 Dziś, gdy Ojczyzna Polaków jest w niewoli bezbożnego komunizmu, jedna nadzieja Polski odzys-
kania wolności, leży w Polonii Amerykańskiej, złączonej w parafiach polskich i katolickich. Nie kto 
inny, ale członkowie tych parafii na gruncie amerykańskim ślą pomoc Polsce finansową i nie gdzie 
indziej, ale w kościołach polskich katolickich nieustannie płynie modlitwa do Królowej Korony Pol-
skiej i do Boga o łaskę wytrwania Polaków w prześladowaniu i o skrócenie ich cierpień.
 Według historii miasta Palmer już w roku 1886 rozpoczęła się imigracja Polaków do tej okolicy. 
W kwietniu roku 1895 założone zostało pierwsze towarzystwo męskie pod wezwaniem Św. Józefa 
w Thorndike. Ta pierwsza organizacja katolicka i polska, mająca na celu bratnią i wzajemną pomoc, 
zrozumiała potrzebę parafii polsko-katolickiej.
 Nie czuli się Polacy swojsko w obcych kościołach katolickich i szukali na razie w Chicope, Massa-
chusetts, Rodaka kapłana w potrzebach duchowych. Mała była ich garstka to prawda, ale z każdym 
miesiącem, nowymi przybyszami, powiększała się ich liczba. Byli już w kilka lat dosyć liczni, by mieć 
swój własny kościół.
 Pogoń za kawałkiem chleba, brak znajomości języka angielskiego, brak inicjatywy i ludzi wy- 
kształconych, było przyczyną, iź przez wiele lat pozostawali bez należytej obsługi duchowej. Ale 
liczba ich rosła, a z braku polskiego kościoła i z braku opieki duchowej w ich języku, słabiej religijnie 
uświadomione jednostki obojętniały dla wiary i upadały moralnie.
 Znalazło się wreszcie kilku ludzi, którym leżał na sercu upadek religijny ich rodaków i oni z wiel-
kim nakładem pracy, straty czasu, a i wydatkiem finansowym postanowili ratować duchowo swoich 
rodaków. Trudno było im osobiście, z braku wykształcenia i języka, interweniować u władz kościelnych 
w sprawie założenia swej polskiej parafii. Potrzebna była fachowa pomoc. I w tym celu udali się do 
młodego adwokata w Palmer, Mass. Dawida Dillon o pomoc. Wynajęto go, by on stał się rzecznikiem 
ich potrzeb duchowych i religijnych. Ciężka była sprawa, to jednak ku oddaniu sprawiedliwości, trze-
ba przyznać, że p. Dawid Dillon kilkakrotnie wraz z delegacją udawał się do Najprzewielebniejszego 
Ks. Biskupa Daniela T. Beaven w Springfield, Mass., aż uzyskał pozwolenie na założenie parafii dla 
katolików polskiego pochodzenia zamieszkałych w Bondsville, Palmer, Thorndike i Three Rivers.
 Po szesnastu latach modlitw i tęsknoty za Słowem Bożym w języku polskim, w lipcu 1902 roku 
wyznaczony został przez władzę diecezjalną organizatorem i proboszczem katolików polskiego po-
chodzenia zamieszkałych w obrębie miasta Palmer, ks. Wacław Lenz.
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Był on wprawdzie z pochodzenia Czechem, jednakowoż władał poprawnie językiem polskim, bo 
kształcił się w Polsce.
 Ks. Wacław Lenz był zaiste mężem opatrznościowym dla Polonii tutejszej. Jego czyny, jako zdol-
nego organizatora, skrzętnego gospodarza i wzorowego kapłana wydały dodatnie owoce. Miał ks. 
Wacław Lenz trudności złączenia swych parafian zamieszkałych w czterech odrębny wioskach, a 
mianowicie, Bondsville, Palmer, Thorndike i Three Rivers. Trudność była poważna, w którym z tych 
osiedli wybudować kościół. W tych czasach nie było samochodów, a male zarobki (10 centów na 
godzinę) stanowiły wielki wydatek na zakupienie biletu tramwajowego. Każde osiedle chciało mieć 
kościół u siebie, by było jak najbliżej. Po długich naradach mniej lub więcej burzliwych, zdecydowano 
wybudować kościół i budynki parafjalne w miejscu neutralnym, a więc w środku osady Palmer, na 
tak zwanym "Four Corners". W tym celu zakupiono jedenasto akrowe miejsce za cenę $1,000.00.
 Miejsce te było pełne zarośli, zagajników, krzewów, dołów, kamieni. Trzeba było to wszystko upo- 
rządkować. I założyciele parafii pomimo codziennej ciężkiej dwunasto-godzinnej pracy w fabrykach 
i na farmach, przybywali bezpłatnie do pomocy pracując do późna w noc, bo praca ta dyktowana 
była miłością Boga i dumą ich polskiego pochodzenia.
 Zakładali parafię. Budowali pomnik trwały swej prawdziwej wiary katolickiej i dawali świa¬-
dectwo, że chociaż przyjechali do Stanów Zjednoczonych jako Niemcy, Moskale, i Austriacy, bo 
tak przy wjeździe zapisywano ich w rekordach państwowych, jednak są dziećmi Polski i członkami 
jednego, choć przez wrogów rozdartego Narodu Polskiego.
 Przez trzy lata trwała pełna poświęcenia praca przy budowie budynków parafialnych. Nie szła 
ona tak gładko jak by się wyobrażało. Trudno było wszystkim dogodzić. Znajdowały się jednostki, 
które zamiast pomocy, szerzyły wątpliwości, niezgodę i podejrzenia. Przyjeżdżających z rozmaitych 
zaborów trudno było w krótkim czasie nawet pod sztandarem pracy dla Jezusa Chrystusa i Matki 
Boskiej Częstochowskiej, zjednoczyć.
 W czasie budowy kościoła Msze św. i nabożeństwa, przez te trzy lata, odprawiane były we fran-
cuskim kościele "św. Anny" w Three Rivers. Uczęszczali do niego katolicy polskiego pochodzenia z 
Palmer, Thorndike i Three Rivers. Polacy zamieszkali w Bondsville gromadzili się we francuskiej ka-
pliczce, do której z drugą Mszą Św. dojeżdżał proboszcz parafii tutejszej. I z pomocą Bożą, pomimo 
wszystkich trudności, w roku 1905 kościół i inne budynki parafialne kosztem $60,000.00 zostały 
wykończone.
 Dorosłych parafian, jak wskazuje spis z tego roku, była już pokaźna liczba, przeszło 1,000 osób.
 Po poświęceniu kościoła pozostało długu ciążącego na parafii w sumie $35,000.00. Nie była to 
wielka suma hipoteki do spłacenia przy zgodnej pracy. Aliści, wśród pszenicy powstał kąkol i szerzył 
zniszczenie. Powstały niesnaski i zaburzenia do tego stopnia, że ks. Proboszcz Wacław Lenz prosił 
władze duchowne o zmianę do Easthampton, Mass. Żegnając dobrych parafian ogłosił, że na włas-
ności parafii ciąży dług w sumie tylko $28,050.00.
 W kwietniu roku 1911 przybył do tutejszej parafii nowy, świeżo przybyły z Polski, kapłan, ks. 
Władysław Kiełbasiński. Proboszczował on tylko wprawdzie dwa lata, jednak gospodarzył wzorowo, 
gdyż w ciągu tak krótkiego czasu, hipoteka na własności parafialnej zmniejszyła się o $6,800.00, 
chociaż wiele ulepszeń było poczynionych. Pozostało długu $21,250.00. Z braku zdrowia powrócił 
ks. Władysław Kiełbasiński do Polski, gdzie otrzymał poważne probostwo w okolicy Częstochowy.
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 Po wyjeździe ks. Władysława Kiełbasińskiego, wyznaczony został na przewodnika duchowego, 
gospodarza i proboszcza, ks. Andrzej S. Krzywda, który poprzednio zarządzał przez rok i pół parafią 
Św. Józefa, w Gardner, Mass. Ks. A. S. Krzywda objął zarząd parafii Św. Piotra i Pawła dnia 1-go 
kwietnia, 1913 roku i nią kierował aż do śmierci, tj. do 18-go grudnia, 1947 roku.
 Po spłaceniu reszty hipoteki w sumie $21,250.00, nowy Ks. Proboszcz widząc liczne rzesze dzieci 
młodych parafian, postanowił zbudować szkołę katolicką, polską, parafialną. Już w roku 1919 zak-
upił piętrowy dom na mieszkanie dla sióstr nauczycielek za sumę $3,312.00, a w roku 1921 szkoła 
parafialna, jedno-piętrowa mieszcząca sześć klas i salę została ukończona kosztem $70,000.00. Nowa 
hipoteka została zaciągnięta na własność szkolną w sumie $45,000.00.
 Dziwnym się wielu wydawało, że budowa szkoły nie była konieczna. Było wielu przeciwników i 
tym się tłumaczy, że budynek szkolny nie odpowiadał od zarania, ani liczbie dzieci, ani też powadze 
parafii Św. Piotra i Pawła. Ks. Proboszcz A. S. Krzywda miał wiele trudu przy spłacaniu ciążącego na 
budynku szkolnym długu, a po jego śmierci dnia I-go stycznia, 1948 roku pozostało jeszcze $8,000.00 
hipoteki do spłacenia. Depresja i bezrobocie sprawiły ten zastój w rozwoju gospodarczym parafii. Co 
gorsza, wszystkie budynki parafii były w opłakanym stanie, a wygląd gruntów parafialnych zostawiał 
wiele do życzenia. Ciężka była praca ks. A. S. Krzywdy, Proboszcza przez 34 lat jego tu pasterzowania.
 Przez wiele lat księża tutejsi obsługiwali również parafię Św. Wojciecha w Bondsville, Mass. Praca 
w dwóch parafiach nie była łatwa dla ks. Proboszcza, w dodatku, w roku 1916 i 1917 kierował on 
budową kościoła w Bondsville, który został poświęcony w czerwcu 1917 roku.
 W roku 1946 zakupiony został ośmioakrowy obszar gruntu na cmentarz parafialny za sumę 
$5,500.00. Nadwyrężone pracą w tych dwóch parafiach zdrowie nie pozwalało na szukanie nowych 
dróg i sposobów na doprowadzenie budynków parafialnych do należytego porządku. Nawoływania 
i przestrogi ks. Proboszcza nie zawsze znajdowały oddźwięk i uznanie parafian. Dobre rady i starania 
jego nie zostały poparte. I po swojej żmudnej 34-letniej pracy duszpasterskiej powołał go Bóg do 
siebie. Niech dusza jego odpoczywa w pokoju wiecznym.
 Po dwumiesięcznej administracji parafią przez wikarego ks. Józefa Szczepaniaka, wyznaczony 
został proboszczem parafii Św. Piotra i Pawła, dnia 22go lutego, 1948 roku, ks. A. A. Skoniecki. Znał 
on tutejszą parafię, ponieważ od I-go czerwca, 1917 roku do 25-go stycznia, 1918 roku był on tutaj 
wikarym.
 Ks. Proboszcz A. A. Skoniecki przez przeszło 23 lata gospodarzył parafią Matki Boskiej Częstochows-
kiej w Turners Falls, Mass., gdzie już w roku 1928 wybudował jeden z najpiękniejszych murowanych 
polskich kościołów w diecezji, ku czci Królowej Korony Polskiej, Matki Boskiej Częstochowskiej. Przy 
wyjeździe pozostawił parafię wypłaconą całkowicie i kilkanaście tysięcy dolarów w kasie parafialnej 
gotówki.
 Pierwszym zadaniem nowego ks. Proboszcza był remont budynku szkolnego, który nie tylko został 
wewnątrz i zewnątrz wymalowany, ale trzeba było również przedtem wbudować nowe belkowania 
w fundamenty, przebudować całkowicie umywalnie, włożyć nową kanalizację.
 Tegoż również roku plebania, w której nie było nawet drugich podłóg, sufity we wszystkich poko-
jach opadnięte, a ściany poobrywane, została całkowicie odnowiona. Nowe urządzenia elektryczne 
zainstalowane, aluminiowe okna podwójne zbudowane. Tegoż roku całkowity dług hipoteki ciążący 
na szkole w sumie $8,000.00 został spłacony.
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 W następnym roku klasztor Wielebnych Sióstr został gruntownie zewnątrz i wewnątrz odrestau-
rowany, a kościół na zewnątrz wymalowany.
 Ponieważ grunta parafialne znajdowały się w stanie całkowitego opuszczenia, a parafianie, 
przyjeżdżając samochodami do kościoła, jeździli po nich, jak po pastwisku, szukając dla powozów 
postoju, Wielebny Ks. Proboszcz po porozumieniu się z władzami miejskimi oddał 18 stóp szer-
okości gruntu wzdłuż własności parafialnej, rozszerzając ulice w ten sposób, by na kilkadziesiąt 
samochodów było wygodne stoisko.
 Od założenia parafii nie było przy posiadłości trotuarów. Ludzie chodzili po błocie, przez co 
kościół trudno było utrzymywać w czystości. Tegoż więc roku zbudowano naokoło gruntów para-
fialnych trotuary z odpowiednymi szerokimi wejściami cementowymi, tak do szkoły, jak do kościoła 
i plebanii. Grunta parafialne, tak obszerne, zostały wyrównane i obsiane trawą, a grunta szkoły i 
plebanii pokryte tak zw. "Black Top".
 Już w pierwszym roku rządów obecnego Wielebnego Ks. Proboszcza założoną została dla dziat- 
wy szkolnej "Cafeteria", w której codziennie podawane jest około 200 ciepłych posiłków. Klub 
Matek, założony w celu służenia radą i pomocą w utrzymywaniu dzieci szkoły parafialnej w jak 
najlepszych wygodach, dzielnie współpracuje z księżmi, i nie dziw, że dzieci szkoły Św. Piotra i 
Pawła stoją w pierwszych szeregach pod względem zdrowia i nauki, a są przykładem wzorowego 
zachowania się w miejskim Palmer High School.
 Wzorowe prowadzenie szkoły sprawiło, że liczbę dzieci przez ostatnie siedem lat prawie po-
troiła się, a w roku bieżącym pierwszy raz w historii naszej parafii, z braku miejsca Wielebne Siostry 
zmuszone zostały do odmówienia przyjęcia pewnej liczby dzieci. Czas jest pomyśleć o obszernie-
jszym, bardziej reprezentującym naszą parafię, nowym budynkiem szkolnym. W tym celu poważna 
część parafian składa dobrowolnie sumę jednego dolara miesięcznie na nową szkołę.
 W roku 1954 wnętrze kościoła zostało odnowione i zmodernizowane. Podłogi pokryte gumową 
posadzką, ustawiono nowe, piękne balaski, wprawiono nowe przewody elektryczne i oświetlenie.
 Towarzystwo św. Józefa i Matki Boskiej Różańcowej ufundowało dwa boczne ołtarze. Zakupiona 
została nowa ambona i wnętrze kościoła pomalowane i odnowione.
 Bóg błogosławi parafii, bo nowy duch zapanował wśród Towarzystw i członków tychże. Przy 
dalszej dobrej woli ogółu, parafia tutejsza stanie na poziomie jej przynależnym i będzie jedną z 
przodujących polsko-katolickich parafii diecezji Springfield, Mass. Daj Boże!


