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  Dzieje parafii św. Stanisława Kostki
  Srebrny Jubileusz Parafii Św. Stanisława Kostki,
  Binghamton, NY.  CAP at Orchard Lake. 

 Gdy w Polsce, pod Tarnowem, wrzała jedna z najstraszliwszych bitew wojny światowej, gdy 
ziemia drżała od huku armat — widziano chłopa polskiego, który spokojnie orał swą niwkę. Jest to 
prawdziwie wymowny symbol siły niezłomnej i twardej ducha polskiego. Z taka to siła lud polski w 
Ameryce staczał z swą dolą bój zażarty, aby najprędzej zdobyć sie na ten zewnętrzny objaw wiary 
wewnętrznej — parafię polską.

 Jakaż to temu przyczyna? Oto wiara katolicka jest niezbędna podstawa charakteru polskiego i 
dźwignia życia jego. Religijność, wpajana w duszę polska przez tysiąc z górą lat i w tej duszy kiełku-
jącą niby ziarno na roli żyznej sprawiła, że w dniu dzisiejszym z duma wskazujemy na kraj naszych 
przodków, jako ze wszystkich najrdzenniej i najwierniej ka-tolicki. Nie cechuje nas skłonność do 
zachwytów mistycznych i namiętnych uniesień religijnych, które spostrzegamy w innych narodach, 
bo wiara nasza to wiara męska —- wiara ujawniająca się w czynie i praktyce życiowej. Dla nas wiara 
z życiem stanowi niczym nierozerwalna jedność. Dla nas życie bez wiary wydawałoby się pustynia — 
a my sami niby zbłąkani podróżni wytężający wzrok z nadzieją, że tam — daleko za widnokręgiem 
— ujrzą stęsknione oczy nasze jakiś znak pomocy i wybawienia. Wiara katolicka zapisana nam była 
krwawymi literami w testamencie naszych ojców — takiej spuściźnie nigdy się nie sprzeniewierzymy.

 Według tradycyjnego rozkładu tego rodzaju pamiętnika, tu powinna być umieszczona historia 
parafii. W pamiętniku naszym historii, jako takiej nie będzie. Trafiliśmy przypadkiem na diariusz, 
czyli pamiętnik osobisty — zapisany z tajemniczą starannością przez wielce zasłużonego parafianina 
— a zawierający wiele szczegółów o naszej parafii, zwłaszcza z okresu wysiłków organizacyjnych. 
Wybieramy zapiski tyczące się parafii, i w chronologicznym następstwie poniżej podajemy. Dopiski 
uzupełniające są piórem wydawcy.

 25 CZERWCA 1910 R.:     Wracając dzisiaj z kościoła, spotkałem w drodze pp. Wiktorka Konstan-
tego i Skawińskiego Kazimierza. Szliśmy powoli — poranek był piękny — odurzająca woń wiosny w 
powietrzu — gwarząc o różnych sprawach. Aż nagle, ni z tego ni z owego, odezwał się sie P. Wiktorek, 
a w głosie jego jakaś dziwna nuta żalu i tęsknoty. "Zastanowiliście się nad tym, panowie, że to już 
czas na nas Polaków pomyśleć o swoim własnym kościółku, czas na jakiś wysiłek stanowczy w tej 
sprawie? Przecież jest nas tu dosyć. Nawet teraz popatrzcie wokoło. Widzicie te gromadę Polaków? 
Dobrzy to ludzie i gorliwi katolicy. Ze Mszy Św. z kościoła słowackiego do domu spieszą. Ale czy nie 
cni się im za swoją własną polską świątynią? Czasem aż serce zaboli, gdy pomyślę o polskim kościele, 
o polskim księdzu, o szkole polskiej — bo wydaje się to marzeniem tylko, snem nieziszczalnym dla 
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nas — tułaczy — ludzi bezdomnych..." Głos zamarł w cichym westchnieniu, ledwie że dosłyszalnym 
— zagłuszył je wreszcie gwar ulicy — słychać było tylko spieszne kroki ludzi i turkot wozów ulicą 
pomykających.

Na słowa p. Wiktorka nikt nie odpowiedział. Tęsknota — jędza za gardło chwyciła. Rozstaliśmy się 
w milczeniu.

Tak, w milczeniu. Ale w duszy głośno było. Bo te uwagi p. Wiktorka tylko pod¬nieciły myśli od dawien 
dawna w sercu nurtujące. Zastanowiliście się kiedy, pytał p. Wiktorek. Nie tylko zastanawialiśmy się 
— już od lat ta myśl o swoim kościele w duszy wiruje — człowiekowi przychodzą do głowy widziadła 
jakby senne — dawne — minione — zapomniane. Kościółek wiejski — tłumy strojami barwne — 
wszystko katolickie, polskie, swojskie. Tak, jątrzy się w sercu rana niezabliźniona pragnienia swojego. 
Ale — po co marzenia — czynu potrzeba. Postanowiłem o tej sprawie wybadać znajomych.

 1 LIPCA 1910 R.:     Zebranie w prywatnym domu. Było nas pięciu. Postanowiono — przeczekać 
rok. Ach, to sakramentalne, polskie "jakoś to będzie."

Polak — wychodźca przybył do okolicy Binghamtońskiej około roku 1885, a napływ nowych osad-
ników, co rok to wzrastał. Nie posiadamy danych co do liczby, ale już w roku 1887 założono grupę 
Związkową, dzięki przeważnie wysiłkom śp. Karola Szypulskiego. W tych latach pionierstwa polskiego 
w Binghamton, Polacy obsługiwani byli w potrzebach religijnych przez księży słowackich z parafii 
Sw. Cyryla i Metodego.

 8 KWIETNIA 1911 R.:     Nareszcie. Dzień dzisiejszy to początek urzeczywistnienia marzeń naszych 
o własnym kościele — o polskiej parafii. Właśnie dzisiaj powzięliśmy się na pierwszy stanowczy krok 
na drodze, która prowadzić nas będzie do rozkwitłej, życiem i energią pulsującej osady polskiej w 
Binghamton.

 I rzeczywiście okoliczności nam sprzyjają. Mamy tu przeszło sto rodzin, a co dnia nowych 
przybyszów witamy. Na szczęście miasteczko nasze zapowiada się na centrum wyrobu obuwia. Tu 
zakłada swoje fabryki pan George F. Johnson, Niezwykły to człowiek. Głębokim przejęty poczuciem 
swojej odpowiedzialności, jako pracodawca, działalnością swoja społeczną tworzy on miasto ludzi 
szczęśliwych — a szlachetność serca, ujawniająca się w niezliczonych jego dobroczynnościach, unosi 
się nad nami niby skrzydła jakiegoś ducha opiekuńczego.

 Z tegoż to powodu — byt nasz materialny będąc stosunkowo zapewniony — założyliśmy To-
warzystwo Św. Trójcy, które dzisiaj właśnie weszło w życie. Pierwszy etap na drodze naszej.

 Celem towarzystwa — zbieranie ofiar na kościół. Wyznaczono dwóch z towarzystwa, jako po- 
borców ofiar. Co trzy miesiące dwóch innych

 Piórem złocistym w księdze dziejowej parafii Św. Stanisława Kostki — dla wiecznej potomstwa 
wdzięczności i czynu godnego upamiętnienia — uwiekopomniona była garstka szesnastu, którzy 
czynem swoim — jako pierwsi ofiarodawcy — innym do podobnego czynu drogę wskazali: Brzezicki 
Adam, Dutkowski Jan, Gąska Stanisław, Kaczyński Adam, Karkula Szczepan, Lipka Aleksander, Lako-
wicz Antoni, Molicki Marcin, Płoski Piotr, Serowik Adam, Stolarczyk Stanisław, Stolarczyk Grzegorz, 
Stolarczyk Józef, Wiktorek Konstanty, Zomar Antoni, Zembek Jan.
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 9 WRZEŚNIA 1911 R.:     Wczoraj przyszła kolejka i na mnie. Zbierałem kolektę. Jeszcze nie 
ochłonąłem z uczuć, jakie mnie opanowały podczas tej wędrówki od domu do domu. Łatwo bo- 
wiem wypytywać się innych jak tam z kolekta — ale sam zacząłem z jakąś obawą, której sobie nawet 
wytłumaczyć nie mogłem. Lękałem się może, że przyjmą mnie nieżyczliwie, — że ofiarność ich będzie 
jakoby odpowiedź na żądanie "daj, bo musisz" — słowem, ofiarność przymusowa. Ale mniejsza o to. 
Spojrzałem na listę adreslów, zapukałem do pierwszego z rzędu domu. Nie zdołałem nawet siebie 
przedstawić, ani wytłumaczyć cel wizyty, bo gospodyni obcesowo zawołała "Czekamy — czekamy 
— a tu pana nie widać. Zaczynałam już się nawet niepokoić — czyżby też o nas zapomnieli, czy co. 
A jak z kolektą? Dobrze dają? My tu wszyscy składamy swoje przez cały miesiąc — maż, dzieci, ja 
sama — bo myślę czasem, że chyba nie doczekamy się tego naszego kościoła. Może prędzej by poszło, 
gdybyście tak częściej zbierali. Staramy się, co miesiąc więcej dawać — żeby tylko jak najprędzej." I 
słowa, pytania, toczyły się jedno po drugim, a w tym taka szczerość, taki zapał, że w myśli warknąłem 
na siebie. "I czego żeś się ty niemądry obawiał? Że może nie dadzą, lub z wymówkami dadzą?" Tak 
było w następnym domu, w trzecim, dziesiątym. I przekonałem się, że ci ludzie nasi z ust by sobie 
odejmowali, aby tylko przyspieszyć termin budowania.

Myślę sobie: Masz ty — o duszo polska, sobie nieznana, nikomu niewiadoma — wady i ułomności 
swoje, ale masz też i cnoty nieprzebrane, nieprzewidziane. Nie na darmo pozostajesz najwierniejszą 
służką Boga i Kościoła — bo posiadasz w sobie kruszce nieodgadnione, z których w czasie wypala 
się stała wiara i wola do czynu niezłomna.

 3 MARCA 1912 R.:      Posiedzenie Towarzystwa Św. Trójcy, z prezesem Janem Granasem na czele. 
Adam Wiktorek podał wniosek pobierania dolara miesięcznie od każdego parafianina. Przeszedł 
jednogłośnie. Podniesiono sprawę pikniku.

 26 MAJA 1912 R.:     Na dzisiejszym posiedzeniu uchwalono opodatkować parafian na pięć 
dolarów. Wybór delegacji do Przew. Ks. Biskupa: Karkula Szczepan, Granas Jan, Stolarczyk Grzegorz.

 12 CZERWCA 1912 R.:

 Dowiedziałem się dzisiaj o wyniku rozmowy delegacji naszej z Przew. Ks. Biskupem. Prośba 
o parafię polska w Binghamton była oczywiście przychylnie wysłuchana — ale po wysłuchaniu 
wszystkich szczegółów co do miejsca, ludności, itd., po zbadaniu zawartości kasy — radził Przew. Ks. 
Biskup, abyśmy jeszcze poczekali. Przyznał słuszność, co do potrzeby — i to koniecznej — parafii, 
ale zaznaczył, że z tymi zasobami, jakie obecnie posiadamy, nie łatwo nam się brać do budowy 
kościoła. Pozaciągałoby się długi wielkie — lepiej poczekać rok, dwa — a przy obecnej ofiarności 
Polonii, fundusz budowy znacznie się powiększy.

 7 LIPCA 1912 R.:     Uchwała zakupienia miejsca na kościół. Zdaliśmy to na ręcę Grzegorza Stol-
arczyka i Piotra Sobiecha.

 13 SIERPNIA 1912 R.:     Bardzo ważne zebranie parafian na sali przy Julian ulicy. Przybył bowiem 
do nas gość znakomity — Ks. Franciszek Rusin, proboszcz parafii Najsłodszego Serca Jezusowego w 
Syracuse. Jako kapłan doświadczony doradził nam jak do funduszu naszego dodać możemy — zach-
ęcał do wytrwałej pracy — a zarazem upominał nas abyśmy się wystrzegali tych partii i rozłamów, 
do jakich to natura polska ma jakąś wrodzoną słabość.
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 Zawrzało na sali od różnorodnych zdań, co do patrona przyszłej parafii. Zwrócono się wreszcie 
do Ks. Rusina z prośbą o radę. Ks. Rusin poradził. Patronem naszym jest Św. Stanisław Kostka.

 Ks. Rusin, jako "mąż mądry, który zbudował dom swój na opoce", byjnajmniej nie zapomniał 
o podwalinach duchownych, bo dobrze mieć pieniądz ale potrzebne są i zasoby duchowne jeżeli 
parafia ma się dobrze rozwijać. W tej myśli założył Towarzystwo Różańca Św. dla niewiast i panien.

 Przy odjezdnym zapewnił nas Ks. Rusin, że zawsze, we wszelkiej potrzebie jest nam do usług — 
na zawołanie. Był to istotnie dzień pokrzepienia, podniesienia serc i ducha. Takich nam księży jak 
Ks. Rusin potrzeba.

 Kilka miesięcy temu gruchnęła wieść, że Ks. Rusin nie żyje. Pożegnał się z tym światem, ale duch 
jego żyje między nami, bo pamięć nieocenionych jego usług przy organizacji tutejszej parafii zatrzeć 
się nie da — a serce każdego parafianina jest żywym pomnikiem ku jego wdzięcznem upamiętnieniu.

 3 LISTOPADA 1912 R.:     Omawialiśmy różne projekty powiększenia funduszu budowy. Przyjęto 
wniosek Konstantego Wiktorka — wydać apel do całej Polonii, aby każdy złożył dwadzieścia pięć 
dolarów. Termin kolekty wyznaczony od listopada (1912 r.) do maja (1913 r.). Romanowskiemu St. 
i Majewskiemu Fr. powierzono zebranie tej nadzwyczajnej kolekty.

 5 STYCZNIA 1913 R.:     Komitet budowy wybrany: Gąska Stanisław, Karkula Szczepan, Stolarczyk 
Grzegorz, Sawicki Franciszek, Wiktorek Konstanty, Kołodziejczyk Józef,  Zembek Jan, Wiktorek Adam, 
Sobiech Piotr, Grabowski Franciszek.

 8 LUTEGO 1913 R.:     Przybył do nas Ks. Michał Dzialuk z Syracuse na trzy tygodniowy postój. 
W niedzielę Msza Św. i kazanie polskie w kościele Św. Jakuba w Johnson City.

 15 LUTEGO 1913 R.:     Ks. Dzialuk osobiście zajął się kolektą. Co dzień — od rana do wieczora 
— widzi-my prawdziwego kapłana siłą woli i świadomością celu przezwyciężającego wszelki trud 
i każdą przeszkodę — podejmującego się pracy żmudnej dla ludu, którego osobiście nie zna — a 
bodźcem tego to nigdy nienasycone pragnienie rozszerzenia królestwa Bożego na ziemi.

 18 LUTEGO 1913 R.:     Rozpoczęto za radą Ks. Dzialuka spis ludności polskiej w Binghamton i 
okolicy.

 22 LUTEGO 1913 R.:     Żegnamy Ks. Dzialuka. Przypadł nam do serca, chcielibyśmy go zatrzymać 
ale cóż — rozkaz!

 2 WRZEŚNIA 1913 R.:    Kolekty regularnie zbieramy — po domach, na weselach, chrzcinach itd.

 5 STYCZNIA 1914 R.:     Zeszłego tygodnia pp. Mydlak i Stolarczyk złożyli sprawozdanie finansowe 
Przew. Ks. Biskupowi. Za parę miesięcy możemy się proboszcza spodziewać. Przyczynił się do tego w 
znacznej mierze Ks. Rusin — bo w nim sprawa nasza miała przed Przew. Ks. Biskupem najlepszego 
rzecznika.

 30 MAJA 1914 R.:     W kasie mamy cztery tysiące. Poniżej wymieniamy tych, którzy wytrwałą 
pracą swoją jako kolektorzy przyczynili się do zebrania tej sumy: Majewski Franciszek, Gąska Stanisław, 
Lipka Aleksander, Lipka Grzegorz, Jasielonis K., Romanowski Stanisław, Mydło St., Michalak W., Prorok 
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T. , Mydlak J., Mydlak St., Zembek J., Białczak T., Stolarczyk J., Jaśkiewicz St., Orzeł Fr., Szymaniak 
J.

 15 CZERWCA 1914 R.:     Radość górą w Binghamton — radość podwójna ponieważ mamy 
nareszcie proboszcza i to w osobie Ks. Michała Dzialuka. Teraz rozpoczyna się dla Polonii Bingham-
tońskiej okres rozkwitu i pełni życiowej. W dniu dzisiejszym wyzbyliśmy się poczucia samotności i 
opuszczenia unoszącego się dotychczas ponad nami jak mgla nieprzenikniona, w którą wytężaliśmy 
oczy, w niepewności naszej szukając jakiegoś punktu oparcia. Już my to nie sieroty, bo ojca mamy.

 18 CZERWCA 1914 R.:     Pierwsi trustysi — Sobiech Piotr i Stolarczyk Grzegorz. Kolektorzy — 
Mydlak Jan i Wiktorek Konstanty.

 20 SIERPNIA 1914 R.:     Nabożeństwa odbywają się w skromnym kościółku przy Glenwood 
ulicy. Jest to mały drewniany budynek — w pośpiechu wzniesiony — wszelkich okazów piękności 
kościołowi właściwych pozbawiony — ale na nas wywierający urok najpiękniejszej katedry. Ta 
niepokaźna z desek klejówka jest sercem naszej Polonii. Tam spełniamy nasze obowiązki religijne 
— tam słuchamy kazania w mowie ojczystej — tam czujemy się już na swoim. Tegośmy pragnęli 
— i to nareszcie mamy.

 14 LISTOPADA 1914 R.:     Myśl budowy świątyni wspaniałej wszystkie inne przemaga. Za 
przykładem Ks. Dzialuka oddajemy się jednomyślnie pracy intensywnej, aby jednym ostatnim sił 
wytężeniem uwieńczyć wawrzynem zwycięstwa ten czyn z wiary i woli ongiś poczęty.

 9 LIPCA 1915 R.:     Przew. Ks. Biskup Grimes poświęcił dzisiaj kamień węgielny pod kościół Św. 
Stanisława Kostki. Będzie to budynek kombinacyjny — kościół i szkoła ośmioklasowa.

 10 WRZEŚNIA 1915 R.:     W pracy nad kościołem i szkołą znaczny widać postęp. Pobieraniem 
ofiar nada! zajmuje się Ks. Dzialuk — a przykładem osobistej ofiarności niemal, że zniewala para-
fian, aby grosza nie żałowali. I nie żałują.

 Już niejednokrotnie chętną pomocą wsparli nas Polacy z Endicott. Z licznych okazów ofiar-
ności na wyszczególnienie zasługuje ufundowanie ołtarza ku czci Najśw. Serca Jezusowego. Nie 
zapomnimy o tym, a przy pierwszej sposobności odwdzięczymy się w trójnasób za ich braterską 
życzliwość.

 4 LIPCA 1916 R.:     Bicie dzwonów potężne, dźwięk radosny porywający muzyki, gwar wesoły 
szelestnej, szumnej, bogatej mowy ojczystej....

 Uroczyste poświęcenie kościoła Św. Stanisława Kostki. Blask czynu chwalebnie dokonanego 
opromienia dusze nasze, a jak żar ognia rudę przetapia w złoto błyszczące, tak chwila dzisiejsza 
wszystkie trudy nasze, znoje, i zawody przeistacza w radość zwycięską, a z tej radości, jakoby kwiat 
z korzenia, rodzi się pean niebotyczny triumfu i chwały — wiernej Polonii Binghamtońskiej.

 6 STYCZNIA 1916 R.:     George F. Johnson ofiarował $5,000 na potrzeby parafii.

 5  WRZEŚNIA 1916 R.:     Ks. Dzialuk dalej urzeczywistnia marzenia nasze o wielkiej parafii. 
Rozpoczęto budowę plebanii.



6

 2 CZERWCA 1917 R.:     Poświęcenie plebanii. Wspaniała kamienica — tworząca piękną jedność 
architektoniczną z gmachem kościelnym.

 Zawdzięczamy Ks. Dzialukowi nie tylko nasze wspaniałe zabudowania parafialne, lecz natura 
jego, niezwykłym poczuciem wartości estetycznych bogato wyposażona, skłoniła go do nieusta-
jących wysiłków w upiększaniu zewnętrznym posiadłości parafialnych. Cały obszar przy kościele i 
plebanii jest tak naturalnie wysadzony krzewiną i drzewami, taki wywiera na przechodniu urok, iż 
zapomina się, że wszystko to jest wynikiem pracy jednego człowieka, dokonane z projektów z góry 
obmyślanych które w wykonaniu przyoblekły się w szatę czarodziejskiej rzeczywistości. Mamy tu 
powszednią pracę człowieka, ale widzimy w tej pracy czarującą piękność, ponieważ przypatrujemy 
się jej przez pryzmat uczuć artystycznych projektodawcy.

 7 MAJA 1920 R.:     Dotkliwą lukę w gospodarstwie parafialnym stanowił dotychczasowy brak 
klasztoru dla Sióstr Nauczycielek. Ale i z tern damy sobie radę. Oto kolekty i ofiary na klasztor, w 
ciągu ostatnich trzech lat zbierane, przysporzyły kasie pokaźną sumę. Budowa klasztoru już roz-
poczęta.

 Dziwne, że nic o tym nasz autor bezimienny nie wspomina — 10 października 1920 r. nadeszła 
z kancelarii biskupiej wiadomość, że Ks. Dr. Michał Dzialuk w ciągu dwóch tygodni ma objąć pro-
bostwo parafii Św. Trójcy w Utica. Według rozkazu, żołnierz Chrystusowy na inną spieszy stannicę.

 "Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył" — takby odpowiedział Ks. Dzialuk na pytania o 
pracy jego w Binghamton. Takie to już usposobienie jego — wolałby ogromne zasługi swoje, jako 
budowniczy tej parafii, zbyć krótkim słowem, pozostając nadal za kulisami działalności swojej. 
Ale myśmy dobrze poznali ową niezwykłą zawziętość woli, przenikliwość umysłu, ofiarność serca 
gdy przyszło z mozołem wy-walczać przestrzeń życiową dla naszej parafii. A słowo Boże, które siał 
w duszach parafian przez cały okres swej pracy pa¬sterskiej, rozkrzewiło się i wyrosło na terenie 
życia parafialnego — jak mocne, płodne, pożywne ziarna. Oceniamy to, i będziemy mu za to żywić 
wdzięczność dozgon¬ną.

 24 PAŹDIERNIKA 1920 R.:     Witamy nowego proboszcza, Ks. Jana Sciskalskiego.

 28 PAŹDZIERNIKA 1920 R.:     Ogromny impet w pracy przy klasztorze. Ks. Sciskalski oszałamia 
nas różnorodnością przedsiębiorstw. Ale jest to praca, która obfity owoc wydaje — nasz kapłan 
nie rozprasza sił swoich na czczych wysiłkach, ponieważ wszelki czyn jego poczęty bywa na jednej 
fundamentalnej zasadzie, aby pożytek przynosił parafii i parafianom.

 6 MAJA 1921 R.:     Poświęcenie klasztoru.

 I tak ziścił się wreszcie wielki sen wiary księży i ludu polskiego. Mamy kościół i szkołę, jest 
klasztor i plebania.

 Ostatni to zapisek w pamiętniku. Uzupełnienie dalszych dziejów parafii w wykonaniu komitetu.

 Przyczyniwszy się do chlubnego zakończenia okresu budowy, Ks. Sciskalski podjął się pracy, 
która — gdyby jedyna tylko złożyć musiała świadectwo działania jego w Binghamton — niezawodnie 
zapewniłaby mu miejsce czołowe na złotej liście zasłużonych w parafii.
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 Zadaniem tej pracy było ukształtowanie ducha. Nie można, bowiem było poprzestać na wyst-
awieniu gmachów okazałych, na udoskonaleniu stosunków materialnych, nadszedł czas, aby ująć w 
karby świadomego obowiązku i ducha, bo tylko przy udoskonaleniu duchowym jesteśmy w stanie 
przyswoić sobie całą pełnię dobra rzeczy zmysłowych.

 Nie przeoczył tej potrzeby Ks. Sciskalski — zajął się gorliwie urobieniem w swoich parafiani- 
nach rozsądnego poczucia obowiązka wobec kościoła i społeczeństwa. Za jego inicjatywą powstają 
towarzystwa religijne, organizacje dobroczynne, kluby towarzyskie. A skuteczność takich zrzeszeń 
już rychło uwidoczniła się w licznych objawach stosowania życia codziennego do zasad wiary, i 
zdrowszych zapatrywań w sprawach społecznych.

 Śmiałym pomysłem przyczynił się Ks. Sciskalski do ulżenia ciężaru, jaki w formie długów 
przytłaczał parafię. A że w sercach parafian zaskarbił sobie miłość i zaufanie, na każdym kroku pewien 
był szczerej z ich strony współpracy. Jego siedmioletnia praca w parafii Św. Stanisława Kostki jest 
udowodnieniem tej prawdy głębokiej w naszym przysłowiu zawartej "Z polskim księdzem polski 
lud."

 Dnia 17 listopada 1927 r., miejsce Ks. Sciskalskiego w parafii zajął Ks. Kazimierz Piejda — który 
do niedawna spełniał tu obowiązki proboszcza.

 Gdyby doniosłość wysiłków człowieka na jakimkolwiek stanowisku oceniana była na zasadzie 
dostrzegalnych dowodów jego pracy, zawstydzićby się musiał nasz Ks. Piejda. Nie wystawił on 
kościoła, nie wybudował szkoły, nawet plebanię po innym odziedziczył, a o nowej nawet nie myślał. 
Prawda, jest nowa weranda, nowy system ogrzewania na plebanii, ale to bynajmniej nie stawia 
Ks. Piejdę w szeregu tych wielkich budowniczych, których tylko ze czcią się wspomina. Nie, Ks. 
Piejda nic nie zbudował — Ks. Piejda tylko — długi spłacał. Lecz doniosłość TAKIEJ pracy każdy sam 
ocenić może — a w tej ocenie uwydatni się cały ogrom zadania, z którego Ks. Piejda tak chlubnie 
się wywiązał.

 Ale — suum cuique . . . Dzięki nieustającym staraniom Ks. proboszcza, w szkole i klasztorze 
pozakładano nowe wo¬dociągi. A ile poprawek, reperacji, wszystko musiało być zrobione — ale 
przecież takich rzeczy palcem się nie wytyka.

 Towarzystwa i organizacje — religijne, społeczne, atletyczne — rozwijają się fenomenalnym 
tempem. Polonia tutejsza kipi od życia, tętni werwą nieustającej — coraz to nowej pracy. Np. 
Towarzystwo Najświętszego Imienia Jezus liczyć może na 250 członków — członków czynnych w 
najpełniejszym tego słowa znaczeniu.

 A nasz klub atletyczny — nie na miejscu się tu przechwalać, ale sprawiedliwość nakazuje 
zasłużonym złożyć, choć słowo uznania — więc drużynom naszym to słowo — i więcej składamy. 
Co rok, to szampionat. Zapal do atletyku wszystkich obejmuje — od maleńkich pierwszo-klasistów 
szko ły parafialnej, do młodzieńców, którzy przez szereg już lat gonią za laurami na polu atlety- 
cznym. A chlubą naszą to Franciszek Topa — przez siedemnaście z górą lat wierny i ceniony członek 
drużyny piłki palantowej. Oby drugie tyle.

 Mamy też w tych stronach nową parafię polską, Św. Kazimierza — gdzie był proboszczem, Ks. 
Jan Kociela, dawniejszy wikariusz naszej parafii, a obecnie jest Ks. Babula.
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 Komu to wszystko zawdzięczamy? Naszemu Ks. Proboszczowi, który szczerym swoim zaintereso-
waniem i nieustającym zachęcaniem — a przede wszystkim przykładem— święcącym jak pochodnia 
w mroku— wyrobił taką parafię nad którą unosi się tęcza miłości Bożej i zgody braterskiej.

 Dnia 15 września 1939 r. parafia Św. Stanisława Kostki pożegnała się z Ks. Kazimierzem Piejdą. 
Bóg zapłać — i Bóg prowadź.

 W miejsce Wiel. Ks. Piejdy powitaliśmy dnia 15-go września, 1939 r. Ks. Jerzego Guźewicza, który 
pochodzi z Syracuse. Wiel. Ks. Guźewicz uczęszczał do Niagara Uniwersytetu i Seminarium Św. Ber-
narda, gdzie otrzymał stopień bakałarza nauk. Piastuje też urząd adwokata w sądzie diecezjalnym 
w Syracuse, N. Y.

 NA ZAKOŃCZENIE: każda parafia powinna być ogrójcem, gdzie wykwitają najbardziej czyste 
kwiaty miłości nadziemskiej, najżywsza żądza pracy dla Boga, dla bliźnich, dla dalekiej przyszłości, 
dla szczęścia potomnych, dla plemienia nienarodzonych jeszcze, pracy bezinteresownej i ofiarnej, 
niebiańskiej korony godnej.

 Daj Boże,  że takie jest naszej parafii przeznaczenie.


