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  Historia powstania parafii św. Stefana w Oswego, NY.
  Pamiętnik piętnastolecia kościoła św. Stefana w Oswego, NY,
  1910-1925. CAP at Orchard Lake. 

 W środkowo północnej części stanu New York, około 38 mil na północ od Syracuse nad jeziorem 
Ontario, leży miasteczko Oswego, zapisane grubymi literami w dziejach historii Stanów Zjednoczonych. 
Do tegoż miasteczka przybyły pierwsze polskie rodziny w roku 1886, do których liczą się: Łochowski, 
J. Michalski, P. Michalski, F. Mroziński, J. Jankowski, A. Śmigielski, W. Kędzierski, J. Sobieski i kilku 
innych.

 W roku 1907 było już około 100 rodzin polskich w Oswego, z których większość przybyła z Utica, 
NY.  Wszyscy Polacy z małymi tylko wyjątkami uczęszczali na nabożeństwa do kościoła Św. Piotra, 
do których z pomocą duchowną przyjeżdżał Ks. Rusin, z Syracuse, N. Y.

 Ks. Rusin widząc, powiększającą się Polonię począł zachęcać rodaków, aby organizowali się w 
towarzystwa, a kilka miesięcy później rozpoczął organizować parafię, w czym najwięcej pomagali 
mu Jan Michalski, Leon Chodupski, Piotr Sieja, F. Mrowiński, S. Srama, I. Kaczmarczyk, B. Kata i wielu 
innych.

 Ks. Rusin mając własną parafię nie był w stanie dojeżdżać tu co tydzień, dlatego to w roku 1908 
przysłał Najprzewielebniejszy Ks. Biskup Ludden, Ks. Stefana Płazę, który dzieło rozpoczęte przez 
Ks. Fr. Rusina miał dalej prowadzić. Nie będzie od rzeczy nadmienić tutaj, że Ks. Fr. Rusin jako orga-
nizator i najstarszy kapłan w diecezji z polskich księży, zawsze służył dobrymi radami parafianom z 
Oswego, kiedykolwiek zachodziła ku temu potrzeba.

 Ks. Płaza odprawił pierwszą Mszę Św. w kościele Św. Ludwika, do której służył S. Szczygieł. Po 
dwóch tygodniach postarano się o halę w budynku Hennessy Bros., na East First ulicy, na której to 
hali odbywały się nabożeństwa prawie przez dwa lata. Trudności było niemało, bo hala ta mieściła 
się na trzecim piętrze, a więc niewygoda tak co do pogrzebów, jako też do chodzenia po spadzistych 
schodach była ogromna.

 Przy końcu roku 1908 za radą, kilku starszych parafian zakupił Ks. Płaza obszar ziemi, który miał 
starczyć pod przyszły kościół, plebanię, szkołę 1 dom Sióstr. Ziemia ta rozciąga się od ulicy Niagara 
do Talman pomiędzy Hart i Hawley ulicami. Imiona na inkorporacji są: Najprzewielebniejszy Biskup 
A. Ludden, Przew. Ks. J. McEvoy, Ks. F. Rusin. Jan Michalski i Błażej Kata. Rozpoczęto kopanie grun-
tu pod kościół, lecz wkrótce zaniechano pracę z powodu braku funduszu, której już to pracy nie 
dokończył Ks. Płaza albowiem wyjechał w lipcu, a parafia została przez trzy miesiące bez księdza.
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 W listopadzie roku 1909 przysłał Ks. Biskup Ludden Ks. Szymona Pniaka, który przy objęciu 
rządów parafii zastał niemało trudności. Grunt pod fundament kościoła niedokończony, ludzi dużo 
bez pracy, a tu zachodzi konieczna potrzeba budowania kościoła. Banki ani lokalne ani okoliczne 
nie chciały pieniędzy pożyczyć na budowę. Nie wierzono, aby mała Polonia była w stanie utrzymać 
kościół i spłacić należycie długi na kościele, który miał kosztować $30,000.

 Po usunięciu wszelkich trudności rozpoczęto budowę kościoła. W lipcu roku 1910 nastąpiło 
poświęcenie kamienia węgielnego przez Najprzew. Ks. Biskupa A. Luddena. Kazanie podczas tej 
wielkiej, a nigdy niezapomnianej uroczystości wygłosił Ks. A. Fijałkowski.

 Kościół jednakowoż nie był wykończony aż dopiero na początku roku 1911. Główny ołtarz 
zakupiono za składek dobrowolnych, zaś ołtarz boczny po lewej stronie zakupiło Towarzystwo Św. 
Kazimierza, jako też lichtarze i statuę Św. Kazimierza. Boczny ołtarz, po prawej stronie zakupiło To-
warzystwo Dzieci Maryi jak również statuę N. P. Marii P.

 Kościół był wykończony na zewnątrz, lecz brakowało plebanii. Ks. Pniak mieszkał przez 7 lat w 
Denio Hotelu, aż dopiero w roku 1916 wynajął sobie mieszkanie u ob. F. Mrozińskiego zaraz obok 
kościoła i tu mieszkał aż do roku 1923. Parafianie widząc. że opłata komornego pochłania znaczną 
sumę pieniędzy rok rocznie, koniecznie domagali się, aby Ks. Pniak dał budować plebanię, albo 
też zakupił dom w pobliżu kościoła, co też uczynił kupując dom od A. Donovan. W lipcu, roku 1923 
nastąpiło poświęcenie kościoła przez Najprzew. Biskupa D. J. Curley'a. Na tym kończy się działalność 
Ks. Pniaka

 W lutym r. 1924 objął rządy parafii Ks. K. Piejda, który zastał w kasie parafialnej $36.16. Zaraz w 
pierwszych dniach wziął się do pracy rozpoczynając od spisu ludności chodząc osobiście od domu 
do domu, aby nie tylko zrobić spis, ale co ważniejsze, aby poznać ludzi. 

 Trudności jednak były większe niż się początkowo wydawało. Wprawdzie kościółek na zewnątrz 
wyglądał pięknie, lecz wewnątrz były wielkie braki. Najpierw za staraniem panien Mieczysławy Szym-
borskiej i Anny Kowalczyk zakupiono piękny dywan do Sanktuarium, aby w ten sposób upiększyć 
najświętszą część kościoła. Dobrowolnymi składkami, celem zakupienia ambony, zajmował się Marcin 
Lupa, ambonę sprowadził Ks. Piejda, która była użyta po raz pierwszy w niedzielę palmową 1924 
roku.

 Na początku roku 1925 został wspaniale upiększony kościół. Najpierw postarał się obecny 
proboszcz o nowe kolumny, gdyż dotychczas były tylko oryginalne słupy żelazne, nastąpiło potem 
malowanie kościoła, którą to pracę wykonał Heilig & Son. W nawach kościoła umieszczone są ar-
tystycznie wykończone obrazy Naj. Maryi Panny i Świętych Pańskich. Zachodziła również potrzeba 
nowych ławek, których koniecznie domagali się parafianie już od dłuższego czasu i o te postarał się 
ks. Piejda. Parafianie widząc, że Ks. Piejda pracuje sumiennie, składali piękne ofiary, także zakupiono 
nowy konfesjonał i dwa piedestały pod statuę Serca Jezus i św. Józefa i w ten sposób został kościół 
kompletnie na wewnątrz ukończony, z czego mogą się dzisiaj parafianie szczycić.

 W październiku b. r. zostały główne schody na zewnątrz rozwalone a na ich miejsce pobudowano 
nowe pale, to upiększenie kościoła tak na zewnątrz jak i na wewnątrz kosztowało $4,600 — prócz 
obrazów, które zakupiły Towarzystwa i poszczególne osoby — z czego tylko pozostaje $350.00 długu.
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 Ponadto jest $2,829.31 jako specjalny fundusz szkolny ulokowany w Oswego City Saving Bank. 
Suma ta była zebrana podczas kilku zabaw i karnawałów, do której wsączone jest $309.61 do komitetu 
parafialnego, założonego za Ks. Pniaka.

 Wprawdzie szkoły jeszcze nie ma, lecz za pomocą łaski Bożej i ofiarności parafian i ta stanie w 
niedalekiej przyszłości.


