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  HISTORIA PARAFII.
  Srebrny Jubileusz 1902-1927 Parafii Św. Stanisława Kostki
  w Adams, MA, s. 12-14. CAP at Orchard Lake.
 

 Polacy w Adams, Mass. zaczęli się osiedlać już w roku 1888. Pierwsi z nich osadnicy to rodacy:
Baczyński, Skowroński, Stawarski, Wiśniowski, Pomoniok, Siara i inni. Stale ich coraz "więcej
przybywało. W pierwszych latach pobytu swego w Adams potrzeby ich religijne zaspakajali, raz
albo dwa razy do roku, księża polscy z innych dalszych osad sprowadzani przez ks. Aryjskiego, do
którego parafii wówczas należeli. W końcu kiedy zebrała się dostateczna liczba, po licznych staraniach
u władzy kościelnej, otrzymali oni zezwolenie na organizowanie własnej parafii, a zarazem i 
kapłana polskiego w osobie Wielebnego Ks. M. F. Kopytkiewicza, jako pierwszego polskiego w 
Adams proboszcza. Przybył on do Adams, Mass. około 20 maja 1902 i zaraz przy pomocy chętnych  
i stęsknionych za księdzem polskim swoich rodaków, zabrał się ochoczo do dzieła. Pierwsze nabożeń- 
stwo odprawionym przezeń zostało 22 maja 1902 nie we własnym, niestety jeszcze kościele ale w
wynajętym francuskim, którym Polacy przez wstępne 2 lata się posługiwali.
 Zabrano się ochoczo do pracy lud zadowolony, że ma swojego kapłana, nie szczędził grosza i
to hojnego kupiono prędko plac pod kościół i dom na plebanię i zaraz w roku następnym tj. 1903
przystąpiono do budowy wspaniałej świątyni murowanej, kosztem około 55 tysięcy dolarów. Ma
się rozumieć, że zaciągnięto dług 45 tysięcy dolarów.
 Budowa została ukończona, przynajmniej w części, przy końcu 1904 roku tak, że 4 września
1904 roku ordynariusz diecezji Najprzew. Ks. Thomas D. Beaven dokonał poświęcenia świątyni i
oddał do użytku publicznego. Świątynia wewnątrz nie była jednak zupełnie ukończona brakowało
wiele rzeczy ale na razie garstka Polaków nie mogła wszystkiemu podołać. W takim to stanie zost-
awiwszy pierwszą swoją placówkę — Ks. M. F. Kopytkiewicz został przez Biskupa przeniesiony
na inną parafię, a w Adams, Mass. objął kierownictwo parafii polskiej młody jeszcze wówczas Ks.
Franciszek Kołodziej dnia 22 stycznia 1908 roku.
 Ciężkie to były czasy dla młodego proboszcza — ale ufny w pomoc Bożą i współpracę swoich
parafian — zaraz rączo i on zabrał się do pracy.
 Oprócz kościoła, prawie pustego i lichego domu, nic nie było jeszcze w parafii. Ponieważ zaś
fundamentem parafii polskiej a zwłaszcza w Ameryce jest szkoła polska, dlatego też nie zważając
ani na dług w kwocie 55 tysięcy dolarów tak Ks. Proboszcz jak i jego zacni parafianie poczęli myśleć
o tej to szkole. Zaczęto zbierać kolekty tylko pomiędzy sobą i już w r. 1911 w lecie przystąpiono
do budowy nowej szkoły polskiej, tej twierdzy i ostoi naszej wiary i języka naszego na obczyźnie.
Stanęła ona już gotowa w grudniu 1912r. W ostatnim dniu tegoż roku Ks. Biskup znowu zjechał do
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Adams i dokonał jej poświęcenia.
 Zaś 2-go stycznia 1913 roku dziatwa polska w liczbie blisko 400 zgromadziła się w jej murach
— aby nadal tutaj pod bokiem swoich Wielebnych Księży i Czcigodnych Sióstr Felicjanek Nauczy-
cielek czerpać ze skarbnicy wiedzy i kształcić się na prawych obywateli tego wielkiego i potężnego
kraju, ku chlubie Kościoła naszego Św. na dzielnych i zacnych synów tego wielkiego naszego
Narodu, który Ameryce dostarczył Kościuszkę i Pułaskiego. Szkoła z urządzeniem kosztowała 56
tysięcy dolarów.
 W międzyczasie sprawiono też do kościoła brakujące niektóre witraże — zaprowadzono światło
elektryczne, konfesjonały, szafy, a następnie wspaniałe organy kosztem 5.500 doi. Niedługo potem
przyszła kolej i na dzwony, które w końcu w roku 1914 w sierpniu kosztem 3 tysięcy doi. sprawiono.
Z okazji tej znowu bawił w parafii naszej ordynariusz miejscowy, dokonując poświęcenia tychże
dzwonów.
 W następnym roku to jest 1915 w grudniu paraf ja nabyła 34 arów ziemi, które następnie up-
orządkowano i na cmentarz we wrześniu 1916 konsekrowano.
 Kosztowało to wiele pracy i zabiegów Ks. Proboszcza, a ofiar jego szlachetnych parafian. Jedna-
kowoż przy zgodzie i wspólnej pracy wszystko szło pomyślnie. Kiedy długi poczęły się zmniejszać,
a stara plebania chylić ku upadkowi zaczęto myśleć i o nowej. Poczęto zbierać najpierw kolektę,
bo plebania miała już stanąć za gotówkę Aby do tej pracy należycie się przygotować, Ks. Proboszcz po
17-tu latach pobytu w Ameryce wyjechał we wrześniu 1921 roku na 3-miesięczne do Polski wakacje.
Odwiedził on z tej okazji swoją matkę staruszkę i jedyną siostrę, a przy tym i dawną swoją «Alma
Mater», Miejsce Piastowe, gdzie wychowywał się i wykształcenie pobierał. Po powrocie w grudniu
z Polski, w tymże roku, zaraz przystąpiono do planów i w następnym z wiosną rozpoczęto budowę
plebanii kosztem blisko 20 tysięcy dolarów, którą w listopadzie tegoż roku już w posiadanie objęto.
Poświęcenia tej nowej plebani dokonał już sam ordynariusz, Najprzewielebniejszy Ks. Biskup Tomasz
Maria O'Leary, dnia 22 listopada 1922 roku przy asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa.
Kiedy niestrudzeni parafianie odetchnęli nieco po tych ustawicznych swoich zabiegach z Proboszczem
na czele, nad rozwojem pla¬cówki ducha religijnego i narodowego — postanowili oni, ażeby 25-letnią 
rocznicę założenia parafii uczcić w należyty sposób.
 Dlatego też zachęceni przez Przewodnika swojego duchownego Ks. Proboszcza, powołali do życia 
Komitet tak zwany Jubileuszowy, złożony przez przedstawicieli wszystkich towarzystw i bractw w 
parafii. Po kilku posiedzeniach tegoż Komitetu a w końcu i całej parafii postanowiono zgromadzać
fundusze, aby z okazji srebrnego jubileuszu założenia parafii odnowić naszą piękną i wspaniałą
świątynię i odmalować ją wewnątrz. Komitet zabrał się do pracy. Po półtorarocznych zabiegach
zebrano już około 9 tysięcy dolarów i wydano kontrakt artyście polskiemu, Panu J. Mazurowi z
Buffalo Nr. 7, na dekorowanie kościoła na sumę 9 tysięcy doi. Przy tym zaprowadzone zostało lepsze
elektryczne oświetlenie, nowe gumowe chodniki pomiędzy ławkami i w przedsionkach, na sposób
tafli marmurowych, nowa balustrada, ambona, korpety w Sanktuarium i wiele innych rzeczy!
Trzeba przyznać na pochwałę i chlubę Polaków w Adams, Mass., że pomimo ciężkiego przesilenia
roboczego w tym roku, chętnie oni odpowiedzieli swoimi ofiarami i to hojnymi. Zresztą ofiarność
naszego ludu na cele kościoła, szkoły swojej — i sprawę narodową, jest bardzo i szeroko znana.
O ofiarności Polaków w Adams, Mass. świadczy kościół, szkoła, plebania, które w stanie, w jakim
się dzisiaj znajdują, przedstawiają wartość blisko dwieście tysięcy dolarów. Przy tym złożyli oni
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na różne akcje ratunkowe w Polsce, jak niemniej i w czasie wojny światowej na jej niepodległość 
hojne z mienia i krwi swojej ofiary. Polonia w Adams licząca około 700 rodzin — posłała około
50 młodzieńców do armii amerykańskiej i drugie tyle dla armii gen. Hallera. Pierwszy żołnierz,
który padł na polu bitwy we Francji, z żołnierzy z Adams wysłanych, to Polak Edward Władyba!
— Pierwsza pożyczka polska w Ameryce—również w Adams miała dobre powodzenie i swoją
kwotę przekroczyła. Ekonomiczno-Społecznie Polacy w Adams też w tyle za innymi koloniami nie
pozostali. Zakładali i budzili kupiectwo swoje do życia — tak, że dzisiaj mają oni około 40 różnych
interesów; mają swoje spółki, swoje garaże itp, przedsiębiorstwa. Organizowali się w towarzystwa
swoje narodowe jak Towarzystwo Św. Stanisława Kostki, które w tym roku też srebrny jubileusz
swojego istnienia obchodzi. Najlepiej to Towarzystwo z męskich się rozwija — liczy przeszło 200
członków. Ma dom swój własny narodowy, gdzie wszelkie życie narodowe się skupia, i już ma
kilka tysięcy doi. w zapasie na wszelkie swoje potrzeby. Liczną też jest Grupa Zjedn. Rzymska Pol.
Katol., w którą ongiś Tow. Św. Mich. Arch. się przemieniło. Z niewiast stworzone zostało Bractwo
Różańca żywego bardzo liczne, które zbawienną akcję moralną a czasami i materialną pomiędzy
swoimi członkiniami rozwija. Jest tu i osobne Bractwo Róż Panien z tymi samymi celami. Są też
towarzystwa młodzieży, jak Tow. Dzieciątka Jezus, chłopców, Tow. ministrantów, Tow. Dzieci
Maryi, Klub Polskich Dziewcząt. Jest Stowarzyszenie Św. Wincentego a Paulo, Arcybractwo Apostoł.
Modlitwy, Trzeci Zakon Św. Franciszka, Kółka Dramatyczne bardzo czynne, Chóry parafialne,
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców Polskich itd. Towarzystwa te bardzo Kościołowi i jego
przewodnikom duchowym leżą na sercu, dlatego też cieszą się one opieką jak najserdeczniejszą
tychże.
 W pracy duszpasterskiej pomagali przez czas dłuższy lub krótszy następujący kapłani: ks. Leon
Jandy, ks. Ludwik Chodacki, ks. Andrzej Nowak, ks. Jan Langów, ks. Władysław Mścisz, ks. Ludwik
Żurek, ks. Bartłomiej Sławiński, ks. Jan Kuszaj i obecny ks. Walenty Tecław.
 Mamy też Związek Narodowy Polski, który ma również dom swój własny i liczne grono członków,
jest unia polska zorganizowanych robotników, jednym słowem mamy wszystko. W polityce krajowej
Polacy zaczynają też powoli znaczną odgrywać rolę. Liczą oni już około 800 naturalizowanych
obywateli i gdyby tylko było więcej pomiędzy nimi jedności, bardzo by z nimi się tutaj liczono, ale
powoli i to się osiągnie.
 W ostatnich latach zorganizowali oni Grupę Pol. Rady Opieki Społecznej w Ameryce. Początki
dosyć były trudne, ale powoli i to się rozwija. Polacy bowiem coraz więcej przychodzą do przekonania,
że na obczyźnie tylko organizacja polska od wynaradawiania zupełnego ich uchroni. I dałby Pan 
Bóg, aby podano sobie bratnie ręce do zgody i wspólnej pracy nad podniesieniem naszym tutaj 
moralnym i materialnym, nad ratowaniem tego, co nam szybko z rąk się usuwa, to jest młodzieży,
a tym samem, aby w potrzebie dobrem mieniem, słusznie sobie wyrobionym i groszem ciężko zaro-
bionym, starej naszej Macierzy, Polsce, z pomocą przychodzić. To niech się stanie za przyczyną Św.
Stanisława Kostki, Patrona parafii naszej, naszej Najśw. Królowej Korony Polskiej, której album
ten w dniu srebrnego jubileuszu parafii naszej, my Jej biedne i tułacze dzieci polskie na obczyźnie
w kornej i synowskiej dani składamy!

Ks. Franciszek Kołodziej, proboszcz i Parafianie


