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  Historia parafii św. Stanisława Kostki w Binghamton, NY
  Pamiątka poświęcenia nowego kościoła św. Stanisława Kostki 
  w Binghamton, NY, 31 .X.1954.

 Parafia Św. Stanisława Kostki jest parafią Rzymsko Katolicką, założoną przez lud polski, który 
szedł za polskim kapłanem, dla ludu pochodzenia polskiego w Binghamton, Johnson City, Endicott 
i okolicy w Trójmieście. Wskutek rozbiorów ukochanej Polski przez grabieżców europejskich lud 
polski, zahartowany przez przeciwników niesprawiedliwych, w tułaczce i wędrówce, cisnął się do 
brzegów Ameryki, by tutaj rozpocząć inne, swobodne w rzeczach wiary i języka ojczystego, wolne 
życie, by kształcić młode, zdrowe, polskie pokolenie, by przetrwać okres niewoli w Polsce, i aby 
potem powrócić do lepszej, niepodległej Polski.

 Gdzież, w jakim skarbcu wówczas mieli Polacy imigranci najbezpieczniej i najpewniej utrzymywać 
przy życiu, i karmić, swą jedyną nadzieję, swój największy cel życia, swe marzenie o niepodległej 
Ojczyźnie? Pod czyją opieką znaleźć się miało największe nasze bogactwo, polskość? Otóż, w swoim 
kościele! W wierze katolickiej, w mowie ojczystej, w modlitwie i śpiewach pobożnych i patriotyc-
znych, w miłości dla Polski.

ziś po 40-tu latach od chwili powstania parafii, rozbrzmiewają w kościele Św. Stanisława Kostki 
kazania i hymny w języku polskim. Istnieje u nas duch polski. Jeśli znajduje się dziś dusza smutna w 
parafii, wspomnijmy sobie rady, jakie wygnańcom polskim dawał ponad sto lat temu słynny patriota- 
poeta, Julian Ursyn Niemcewicz:

"Niezbadany wyrok Opatrzności polecił wam szukać nowej siedziby. Pozwólcie, że dam wam 
kilka rad, jako pochodzących od starca, który zna kraj i czerpie je z doświadczenia.

Zaczynajcie wszystko z Bogiem. Zanim będziecie mogli zbudować kościół, módlcie się w 
cieniu drzew o uwolnienie naszego kraju z pod jarzma, za waszych braci w nim pozostałych, 
i za tych także, którzy rozproszeni są po całej ziemi, aby oczyszczeni w ogniu przeciwności, 
mogli powrócić kiedyś do Ojczyzny.

Bądźcie pracowici i zachowajcie się tak, by zaskarbić sobie szacunek i miłość obywateli i 
zapewnić sobie niezależność. Żadna społeczność nie może być bez organizacji. Wybierzcie z 
pomiędzy siebie takich ludzi, jacy zasługują i mają zdolność by być opiekunami waszej osady.

Braterska zgoda i jedność celu są jak najpotrzebniejsze w początkach, które będą ciężkie. 
Powodzenie uwieńczy wasze wspólne wysiłki. Nie ustępujcie przed trudnościami. Strzeżcie 
się niegruntownych planów i bezplanowych przedsięwzięć.
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Pamiętajcie, że jesteśmy wszyscy wśród obcych, którzy nie znają naszych czynów ani naszych 
obecnych prawdziwych warunków. Będą oni z zachowania waszego sądzili cały narów polski. 
Jak świętym jest nasz obowiązek ustrzeżenia honoru Polski, naszego dobrego imienia, od 
najmniejszej skazy!

Zachowajcie język swych ojców, jako obronę naszej narodowości tak, by jeśli naszym potężnym 
i okrutnym wrogom udałoby się wytępić go w Europie, szczątki jego mogły zostać w Ameryce 
gdzie ucisk i niewola są nieznane.

Dlaczegóż wiek mój i siły moje złamane przez tyle nieszczęść nie pozwalają mi zobaczyć znowu 
Ameryki, tego kraju, który dał mi gościnny przytułek przez dziewięć lat, którego obywatelem 
mam szczęście być, z którym złączony jestem najdroższymi węzłami pamięci i pokrewieństwa?

Jakże byłbym szczęśliwy, gdybym mógł zakończyć swe nędzne życie wśród was. Kamień polny 
nad moim grobem w wolnym kraju byłby mi chlubniejszym niż najwspanialszy grobowiec 
w kraju niewolników."

 Te same, co i dziś myśli smuciły Polaków, gdy budowali nasz kościół Św. Stanisława Kostki. 
Największa ilość uciekinierów ze Sybiru, uchodźców z Polski, osiedlała się w Ameryce. I, tutaj w 
Binghamton też osiedlali się. Przynieśli ze sobą do Binghamton, święte dla każdego serca polskiego, 
pamiątki UCZUĆ WIARY, która była GŁÓWNĄ CECHĄ NASZEJ NARODOWOŚCI. Nikt nie pojął uczuć 
naszego narodu tułaczego, co pozbawiony wszystkiego, NIE ZAPARŁ SIĘ SWEGO BOGA I SILNEJ 
WIARY, nie zaparł się świetlanej przeszłości i wielkiej nadziei na przyszłość. Ta nadzieja i ta głęboka 
wiara, to czynniki, które się głównie przyczyniły do tego, że dziś w Binghamton wspaniała wznosi się 
świątynia, twardym kosztem parafian tutejszych, ich pracą i staraniem na chwałę Bogu i na pożytek 
i pamięć przyszłym pokoleniom.

 Lud nasz niezepsuty, bo serce jego niezepsute, a jeżeli ongiś powstali fałszywi prorocy, co jadem 
zatruli serca, niewinne, to nie w ludziach niewinnych, ale u źródła trzeba szukać złego, trzeba go 
szukać we wykolejonym życiu apostołów występnych agitacji, w ich nigdy niezadowolonej ambicji 
i niespokojnym duchu, który się w nich kołacze.

 Od pierwszej chwili przybycia do Binghamton wygnańców polskich, którzy nie słodkie mieli 
życie, założenie polskiego katolickiego kościoła było dla nich największym pragnieniem. Tułali się 
najpierw po innych świątyniach, gdzie czasami, jako Polaków, niemile ich widziano, aż wreszcie stał 
się cud dobrej woli: powstała własna parafia, i aczkolwiek, skromny, własny kościółek. Radość była 
ogromna. Świetnie przez czterdzieści lat rozwijała się parafia Św. Stanisława Kostki pod rządami 
swych światłych, i poświęcenia pełnych duszpasterzy.

 Broszurkę tą ofiarujemy parafianom Św. Stanisława Kostki i społeczności polskiej w Trójmieście, 
aby uwiecznić wysiłek szarych mas polskich w Trójmieście.

 Niech przyszłe pokolenia w chwili zadumy uczczą pamięć swych Ojców i Dziadów, którzy tyle 
potu, tyle wysiłku włożyli, aby synowie ich mogli w Świątyni doznać błogosławieństwa Sakramentów 
Świętych i aby mogli jeszcze usłyszeć w języku ojczystym nauki Słowa Bożego.
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 Niech broszurka ta zostanie na wieczną pamiątkę tej pracy. Nie można było wymienić w niej 
nazwisk wszystkich zasłużonych, bo było ich setki; nie można, było opowiedzieć o wszystkich cegiełk-
ach drobnych, które na wielką budowę się złożyły, ale intencją tej broszurki jest uczczenie wszystkich, 
wymienionych i niewymienionych, którzy wysiłek swego życia w tę zbożną pracę włożyli.

 Ku większej Chwale Boskiej, ku Chwale Narodu Polskiego, ku Chwale Stanów Zjednoczonych, 
pracę tę w kornym hołdzie składamy.

 Wielką pracą było założenie, utrwalenie i rozwój parafii naszej. W roku 1905 było tu pięć rodzin 
polskich. Około r. 1910 poczęto tworzyć parafię. Niektóre rodziny przyjechały do Binghamton, a kiedy 
nie znalazły tu skupiska, czyli parafii, powróciły do Polski, lub do innego miasta. Pierwsze zebranie 
interesujących się swoją parafią odbyło się w mieszkaniu Grzegorza Stolarczyka. Było tu wówczas 
dwadzieścia osiem rodzin polskich.

 Dnia 8-go kwietnia, 1911, Konstanty Wiktorek zorganizował Tow. Trójcy Świętej, aby ta organizacja, 
w myśl przodków naszych, zbierała ofiary no kościół. Powodzenie było bardzo dobre, i zachęcające 
do dalszych starań. Na ulicy Sowden, między Pułaski i Glenwood zbudowano za dwieście dolarów 
platformę od tańca, by tym sposobem zbierać fundusze. Dnia 20 maja, 1912, delegacja udała się 
do Ks. Biskupa Jana Grimes z prośbą o pozwolenie na założenie parafii polskiej w Binghamton. 
Przyjęcie delegacji było przychylne. Dnia 13 sierpnia, 1912, Wiel. Ks. Franciszek Rusin, proboszcz 
parafii Najsłod. Serca Jezus w Syracuse, na zebraniu pionierów parafii zachęcił do wytrwałości, do 
zbierania funduszy i radził dać tworzącej się parafii imię Św. Stanisława Kostki.

 Dnia 18 czerwca, 1914, mianowany został przez Ks. Biskupa Jana Grimes, pierwszym probo-
szczem parafii Św. Stanisława Kostki w Binghamton, Ks. Michał J. Dzialuk. Był to organizator pełen 
ducha Bożego, i kapłan nadzwyczajnej dla sprawy Bożej energii. Za dwa dni obito platformę na ulicy 
Sowden deskami, sprowadzono krzesła zwyczajne, pożyczono od rodziny w parafii organ, i za dwa 
dni stanął pierwszy kościół. Pierwszą Mszę Św. odprawił dla parafii, Ks. Proboszcz Dzialuk, dnia 21-
go czerwca, 1914. Za dwa dni zbudować domek Boży jest to rekord. Ks. Dzialuk, człowiek umysłu 
nadzwyczaj bystrego, natychmiast układał plany na przyszłość parafii. Tymczasowo, ułożył plan na 
murowany budynek kombinacyjny, kościół a szkołę, na ulicy Prospect gdzie zdobyto loty.

 Dnia 29 czerwca, 1914, rozpoczęto kopanie fundamentu pod nowy budynek kombinacyjny na 
ulicy Prospect. W tym miejscu, trzeba zauważyć, że postęp Ks. Proboszcza Dzialuka w kierowaniu 
nowej parafii był po prostu oszołamiający.

 Pierwszymi trustysami, naznaczonymi przez Ks. Biskupa Jana Grimes byli Piotr Sobiech i Grzegorz 
Stolarczyk. Liczba parafian wzrosła szybko na pięćdziesiąt rodzin. Lud począł przybywać już z Penn-
sylvanii, przeważnie z Morris Run, Scranton, Dickson City itd., i osiedlał się tutaj, bo był już kościół.

 Ks. Biskup Jan Grimes, pod budynek kombinacyjny poświęcił kamień węgielny dnia 9 lipca, 1915. 
Dnia 4 lipca, 1916, Ks. Biskup Jan Grimes poświęcił nowy kościół wraz ze szkołą, a Ks. Proboszcz 
Michał Dzialuk tegoż dnia odprawił w nim pierwszą Mszę Św. Szkołę otwarto w r. 1917. Siostry Fe-
licjanki, z prowincji Buffalo, otrzymały opiekę nad szkołą.

 Za wielkie dzieło w parafii, która liczyła już 150 rodzin, Ks. Michał Dzialuk awansował na parafię w 
Utica, dnia 24 paźd. 1924. Proboszczem nowym naznaczony przez Ks. Biskupa Jana Grimes został  
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Ks. Jan Sciskalski. Oczywiście przy budowie dynamicznej budynków parafialnych, zastał on wielkie 
mnóstwo długów ciążących na parafii. Mimo tych, jednak, Ks. Proboszcz Jan Sciskalski, który znany 
jest ze sławy Budowniczego Klasztorów, zdołał zbudować na Prospect ulicy, przepiękny, aczkolwiek 
kosztowny klasztor dla nauczycielek w szkole, Wiel. Sióstr Felicjanek. Trzecim ze rzędu proboszczem 
od dnia 17 listopada, 1927, mianowanym przez Ks. Biskupa Daniela Curley Ks. Kazimierz S. Piejda. Ks. 
Kazimierz Piejda zaskarbił sobie serca parafian swą gorliwością i starannością nad towarzystwami w 
parafii. Przenikliwością finansisty, z cierpliwością spłacał długi na parafii ciążące. Przeniesiony został 
Ks. Kazimierz Piejda do parafii w Syracuse, gdzie został konsultorem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Foery, 
i z polecenia Jego Świątobliwości Papieża Piusa otrzymał w pokorze godność Ks. Prałata. Czwartym 
i obecnym proboszczem parafii, od 15 wrześ. 1939 jest  Ks. Jerzy Guźewicz. Po spłaceniu reszty 
długu, poczęto składać fundusz na nowy kościół, ze zamiarem przerobienia auditorium kościelnego 
na klasy, aby powiększyć szkołę parafialną. Budowę nowej świątyni rozpoczęto w r. 1953. Dnia 31 
paźd. 1954, poświęcenia kamienia węgielnego i nowej świątyni przy narożniku Prospect i Pułaski 
ulic, o godzinie 11-tej rano, dokonał w asyście licznego duchowieństwa i wiernych Jego Ekscelencja 
Ks. Biskup Walter A. Foery, D.D., Ph.D., Ordynariusz djecezji Syracuse. Mszę Św. pierwszą, sumę w 
obecności Ks. Biskupa, odprawił Ks. Proboszcz Jerzy Guźewicz. Koszt budynku wraz z umeblowaniem 
wynosi $400,000; jestto ogromną zasługą naszych parafian, którzy pod przewodnictwem swego Ks. 
Proboszcza, jak za dawnych czasów, modlili się, umartwiali się, i nie szczędzili grosza aby na chwałę 
Bogu i na pożytek sobie i przyszłych pokoleń polskich w Binghamton, postawić pomnik swej żywej 
wiary.

Asystentem przy parafii jest Ks. Kazimierz J. Krzysiak.


