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  Krótka historia parafii Wszystkich Świętych.
  Fiftieth Anniversary Album of the All Saints Parish,
  Housatonic, MA. CAP at Orchard Lake.

 

 Podamy wam dzisiaj z okazji pięćdziesiątej rocznicy naszej parafii krótką jej historię od założenia.

 Jak wam wiadomo, parafia nasza była założona w roku 1914, lecz praca rozpoczęła się nieco 
wcześniej, bo w roku 1911 już pomyślano o założeniu komitetu, który pracował nad tą sprawą. Wielu 
pracowników i organizatorów, którzy położyli bardzo dużo pracy już odeszło z tego świata. Pierwszymi 
organizatorami byli następujący członkowie: Zygmunt Masłowski, Jan Budziński, Wojciech Budź, Jan 
Gralla, Aleksander Trzcinka, Stanisław Dymek, Teofil Trzcinka, Franciszek Szwed

 Celem tego komitetu było zorganizować Polską parafię i zakupić kościół. Pierwsze posiedzenie 
odbyło się w roku 1911 w domu Jana Budzińskiego; następne posiedzenia odbywały się u pana 
Aleksandra Trzcinki. Posiedzeń takowych odbyło się kilka. Na tych zebraniach uchwalono ażeby 
najpierw założyć towarzystwo, które starać się będzie kierować zebraniem funduszu na zakupienie 
kościoła i plebanii.

 Po założeniu Towarzystwa Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, rozpoczęła się praca nad zbi-
eraniem funduszu. Każda polska rodzina w Housatonic i okolicy składała chętnie swe miesięczne 
podatki. Po zebraniu poważnej sumy, wybrano komitet, który udał się do Ks. Biskupa Beavan w 
Springfield z prośbą o założenie polskiej parafii w Housatonic i zakupienie kościoła Świętej Brygidy, 
który stał wówczas nieużywany. Polonia tutejsza w tym czasie liczyła około 700 osób polskiego po-
chodzenia. Byli to przeważnie młodzi imigranci, którzy nie znali dobrze języka angielskiego, którym 
bardzo potrzebny był polski kapłan dla zaspokojenia ich potrzeb duchowych.

 Do danego komitetu należeli następujące osoby: Wojciech Budź, Stanisław Wiśniewski, Stanisław 
Kijek, Stanisław Dymek, Jan Budziński, Teofil Trzcinka, Stanisław Czajkowski

 Po otrzymaniu pozwolenia zakupiono obecny kościół i przystąpiono do poprawki i malowania 
tegoż, oraz zakupienia niektórych, bardzo potrzebnych sprzętów kościelnych.

 W tym to czasie Wiel. Ks. Wiktor Żarek, proboszcz polskiej parafii w Pittsfield, dojeżdżał do 
Housatonic i zajął się nabyciem potrzebnych przyborów kościelnych.

 Lud chętnie składał swe ofiary, a Towarzystwo Świętego Stanisława, B.M. złożyło kilka set dolarów 
na ten cel.
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 Po kilka miesiącach pracy i wysiłków, pierwsza Msza Święta odbyła się dnia 25-go grudnia, 1914 
roku i Polonia odtąd ma Dom Boży, w którym ma możność zaspakajać swoje potrzeby duchowe tak 
jak to było w kraju jej przodków.

 W czerwcu 1915 roku Ks. Biskup mianował Ks. Teodora Suka na pierwszego proboszcza. Następ-
ni Księża Proboszczowie pracowali przy parafii Wszystkich Świętych: Ks. Władysław Mścisz, Ks. Jan 
Zaszczerzyński, Ks. Franciszek Jabłoński, Ks. Edmund Kempiński, Ks. Józef Lekston

 Dzięki staraniom Ks. Jana Skowrońskiego w styczniu 1958 roku powstało Towarzystwo Najsł. 
Imienia Jezus dla mężczyzn w celu krzewienia prawdziwej pobożności względem Najśw. Imienia Jezus 
i częstej Komunii Świętej. Pominąwszy korzyści czysto duchowe, towarzystwo gorliwie dba o kościół 
parafialny. Przed Złotym Jubileuszem członkowie przeprowadzili potrzebne ulepszenia, mianowicie, 
przebudowanie chóru i urządzenie pięknej sali pod kościołem—na naukę religii i na zebrania. Po 
całodziennej pracy, przychodzili wieczorem i pracowali całymi tygodniami bezinteresownie, za co 
im składamy należne uznanie.

 Staraliśmy się wykazać, że mężczyźni dbali o dobro parafii i popierali jej rozwój. Za to powinniśmy 
być wdzięczni. Starajmy się brać czynny udział w życiu parafialnym i w organizacjach parafialnych i 
wszystkich pracach podejmowanych dla dobra i rozwoju parafii.
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