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  Zarys historii parafii Najświętszego Serca Jezusa 
  w South Amboy, NJ.  Dedication of the New Sacred Heart
  School,  South Amboy, NJ. CAP at Orchard Lake.
 

 Założycielami, organizatorami i członkami pierwotnej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w South Amboy, N. J. byli Polacy przybyli z Wielkopolski, z Wileńskiego, z Krakowskiego, z księstwa 
Kongresowego. Dlaczego tu przybyli z odległej Europy?
 Tak można odpowiedzieć na to pytanie w kilku zdaniach:
 Niektórzy Polacy emigrowali do Stanów Zjednoczonych już w 1628 roku. Jednak rozproszyli 
się i nie stworzyli odrębnych osiedli. Liczna emigracja polska— z Kościuszką i Puławskim na czele—
rozpoczęła się po powstaniach przeciw zaborcom w 1831 i 1863 roku. Polska, niepodległe państwo 
od 966 roku, poczęła tracić swą niezależność w osiemnastym wieku. Rosja ze wschodu, Prusy z 
zachodu i północy, Austria z południa, idąc za nigdy nienasyconą dążnością imperialistyczną, podzie- 
liły terytorium Polski między sobą. Jednak, chociaż naród polski stracił niepodległość państwową, 
zachował w pełni swą niezależność duchową w formie swej bogatej, głębokiej kultury, stworzonej 
w ciągłości wieków, wspólnym wysiłkiem wszystkich Polaków. Momentem decydującym o jakości 
kultury Polaków było przyjęcie Chrztu świętego przez księcia Mieszka w 966 roku i włączenie narodu 
mu podległego w wielką rodzinę narodów chrześcijańskich Europy Zachodniej. Kiedy Polska traciła 
niezależny byt państwowy w 18 wieku, język polski posiadał już wspaniałą literaturę. Folklor ludowy 
kształtował duszę Polaków pięknymi pieśniami ludowymi, które muzyczny geniusz rodaka Fryderyka 
Chopin'a uczynił własnością całej ludzkości. Barwne, bogate i urozmaicone w formie stroje ludowe 
przemawiały do oczu i wyobraźni. Polacy wyrażali swoje żywiołowe uczucia w choreograficznie 
niezrównanych tańcach dzielnicowych. Nauka, architektura, muzyka polska przeszły etapy rozwoju 
na równi, z podobną twórczością krajów Europy Zachodniej. Religia rzymsko katolicka kształtowała 
wyobraźnię Polaków swą obrzędowością a moralność chrześcijańska kierowała ich postępowanie 
wskazaniami etycznymi. Te wszystkie elementy kulturowe, przepajające uczucia Polaków, wytworzyły 
w ich świadomości poczucie przynależności do jednej grupy społecznej.
 Kiedy Polacy z Wielkopolski, z zaboru Pruskiego, prześladowani przez Kulturkampf niemiecki, 
przywędrowali w okolice South Amboy, NJ., chcieli odtworzyć tę samą atmosferę społeczną kultu- 
ralną i religijną, jaką zostawili w Polsce, ścigani prześladowaniami Niemców, Rosjan lub Austriaków. 
Ich wysiłek zdążał przede wszystkim do założenia parafii katolickiej i szkoły dla swych dzieci.
 W 1 877 roku osiedla się w South Amboy rodzina Prymka i Gomółka. W 1892 roku jest już tu 
około 32 rodziny polskie. W 1895 kolonia polska składa się już z blisko 63 rodzin. Czują potrzebę 
nawiązania ściślejszych więzów społecznych. Kościół St. Mary's w South Amboy nie może zaspokoić 



2

ich potrzeb religijnych: księża tutejsi nie znali języka polskiego. Ważniejsze akty życia religijnego 
wypełniają w kościele świętego Stanisława 7th East Street, New York, NY. Ale połączenie z New 
Yorkiem w tym czasie jest dość trudne. Józef Prymka, Nebus, Biesiada, Gorczyca przedstawiają bisk-
upowi McFaul z Trenton petycję podpisaną przez mieszkańców polskich z South Amboy, domagającą 
się własnego kościoła. Biskup przychylnie potraktował prośbę i w 1895 roku przysłał im ks. M. F. 
Orzechowskiego, jako duszpasterza nowo założonej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Mszę świętą odprawia proboszcz przez 6 miesięcy w sali koncertowej na rogu ulicy 
Drugiej i Broadway, dziś znanej jako Eisner's Manufacturing Company. Ale już po dwu miesiącach 
rozpoczynają budować własny kościół, połączony ze szkołą. Biskup McFaul jeszcze w tym roku dokonał 
poświęcenia budynku.
 Teraz parafia rozwijać się będzie z szybkością spadającego kamienia.
 Ks. Orzechowski, po czterech latach pracy duszpasterskiej, ze względu na sterane zdrowie, 
wyjeżdża do Polski, gdzie wkrótce umiera.
 Na jego miejsce przybywa ks. Julian Zielinski. Jest to rok 1899. Nowy proboszcz wybudował 
dom mieszkalny dla księży na Cedar Street. W listopadzie 1902 roku przenosi go biskup na probost-
wo do św. Szczepana w Perth Amboy, NJ. W tym samym roku parafia Najświętszego Serca Jezus w 
South Amboy dostaje proboszcza w osobie ks. Franciszka Czarneckiego. Parafia stale się powiększa. 
Stary kościół okazuje się za małym a i szkoła nie może dobrze pomieścić uczniów. Nowej potrzeba 
wychodzi na spotkanie ks. Czarnecki: w 1907 roku buduje dzisiejszy kościół w formie starochrześci-
jańskiej bazyliki rzymskiej. W tym czasie zapada na zdowiu i prosi biskupa o urlop. Od 1909 roku 
parafią administruje i wykańcza wnętrze kościoła ks. Józef Urban. Kiedy roku 1910 ks. Urban zo- 
staje przeniesiony na probostwo do św. Szczepana w Perth Amboy, miejsce jego w South Amboy 
zajmuje ks. Artur B. Streński. Pozostaje w parafii aż do 1925 roku. Pod jego światłym i energicznym 
kierownictwem parafia rozwija się materialnie i duchowo bardzo szybko. Spłacił dług ciążący na 
kościele w sumie 37,000 dolarów. Wybudował dzisiejszą plebanię na Washington Street vis-a-vis 
kościoła za 25,000 dolarów. Klasztor Sióstr Felicjanek na Walnut Street jest również dziełem jego 
inicjatywy: kosztował 35,000 dolarów. Zakupił również część gruntów dzisiejszego cmentarza, gdzie, 
wspólnie pochowane ciała zmarłych, przypominają wiernym ich spójnię duchową za życia i więź 
świętych obcowanie po śmierci. Ks. Streński, w roku 1921, zachęcił parafian do zniesienia wspólnym 
wysiłkiem góry piaskowej, wznoszącej się na miejscu dzisiejszej nowej szkoły i sięgającej szczytów 
kościoła. Niwelując teren, osiągnięto plac pod klasztor i odpowiednie miejsce dla gier i zabaw, prze-
widzianych w programie szkolnym.
 W roku 1925, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem samochodowym, w którym ginie ks. 
Julian Zieliński, ks. Artur B. Streński zostaje proboszczem w Trenton w parafii świętej Jadwigi a 
jego stanowisko obejmuje w South Amboy ks. Piotr Wieczorek. Pozostaje w parafii 18 miesięcy. 
Nowy proboszcz odnawia i powiększa starą szkołę oraz buduję za sumę 95,000 dolarów okazały 
dom parafialny z piękną salą zebrań. Ocementował zboczą gruntów, na których wznosi się kościół i 
położył chodniki cementowe wokół świątyni. Duży wkład pracy i inicjatywy jak na tak krótki przeciąg 
urzędowanie. Stanowisko jego w 1926 roku obejmuje ks. Zenon Leśniowski, którego, po ośmiu latach 
proboszczowania, od 3 maja 1935 roku zastępuje dzisiejszy proboszcz ks. Władysław Urbanik.
 Długi okres duszpasterzowania ks. Władysława Urbanika znaczy się całym szeregiem korzystnych 
udoskonaleń materialnych w parafii, jak również niezrównanym wzrostem głębokiej i oświeconej 
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religijności parafian.
 Zaznaczmy tylko ważniejsze fakty:
 Nowy proboszcz, zastawszy wszystkie budynki parafialne krzyczące o natychmiastowy remont 
i 104 ty¬siące dolarów długu, zabiera się energicznie do dzieła. Już w roku 1935 usuwa całkiem 
zniszczony dach, przez zaniedbanie konserwacji, na sali parafialnej i zastępuje go nowym, kosztem 
4,000 dolarów.
 Rok 1936: By usunąć możliwość wypadków przy wchodzeniu do kościoła, wybudowano nowe 
schody z granitu, wiodące do głównego wejścia świątyni. Koszty tego ulepszenia wyniosły 8,000 
dolarów. Doceniając rolę sportu jako czynnika kształtującego tężyznę fizyczną ludzi oraz dbając o 
godziwą rozrywkę parafian, która dokonana razem, wytwarza poczucie solidarnej spójni w społec-
zeństwie, wybudowano kręgielnię o czterech alejach w dolnej części sali parafialnej. Ta inwestycja 
kosztowała parafię 20,000 dolarów.
 Rok 1937: Przystąpiono do malowania i założenia polichromii w kościele za cenę 35,000 
dolarów.
 Rok 1938: Odmalowano szkołę parafialną i położono na niej nowy dach. Koszt 7,000 dolarów.
 Rok 1942: Wybudowano nowe boczne ołtarze z marmuru i ozdobiono je kandelabrami i 
krzyżami z brązu.
 Rok 1943: Poraź pierwszy w historii szkoły parafialnej wprowadzono przedszkole. Odnowiono 
i wymalowano salę parafialną.
 Rok 1944: Dług w sumie 104,000 dolarów, odziedziczony po poprzednikach w 1935 roku, 
został szczęśliwie całkowicie spłacony przez ks. Władysława Urbanika. Moment ten uświetniony 
został 9go grudnia 1944 roku obecnością ks. biskupa William Griffin'a na mszy świętej dziękczynnej, 
odprawionej przez ks. Władysława Urbanika, w kościele parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 Rok 1945: Parafia obchodzi Złoty Jubileusz swego istnienia. W kaplicy Sióstr Nauczycielek 
wstawiono nowy ołtarz za sumę 1,205.00 dolarów. Wzmocniono wierze kościelne, łożąc na prze-
prowadzony remont 5,325.00 dolarów. Odmalowano plebanię za sumę 2,705.00 dolarów. Od strony 
Main Street wzniesiono za plebanią żelazne ogrodzenie: koszt instalacji i materiału 1,846.00 dolarów.
 Rok 1946: Wybudowano schody cementowe wiodące do szkoły jak również schody boczne, 
prowadzące do kościoła. Obłożono naokoło cementowymi chodnikami. Koszta wyniosły 2,000 
dolarów. Powiększono plebanię od strony Main Street za sumę 5,439.20. Klęczniki ławek kościelnych 
wyłożono miękką syntetyczną gumą. Koszt - 1,560.00 dolarów. Dokupiono 7 akrów gruntu, przyle-
gających do cmentarza grzebalnego za sumę 1 2,891.83 dolarów.
 Rok 1947: Arcybractwo Różańca świętego ufundowało na cmentarzu grupę z żelbetonu, przed-
stawiającą Mękę Zbawiciela. Koszta wyniosły 9,394.00 dolary. Położono nowy dach na klasztorze 
Wielebnych Sióstr Felicjanek za sumę 8,148.50 dolarów. Zakupiono za cmentarzem St. Mary's plac 
na grę w piłkę metową. Koszt - 5,184.85 dolarów. Niwelowanie terenu i dostosowanie placu do 
potrzeb gry wyniosło 15,000 dolarów kosztu.
 Zainstalowano nowe centralne ogrzewanie w kościele, na plebanii, w klasztorze Sióstr Nauczy-
cielek i w sali parafialnej, wydając na tę inwestycję 12,000 dolarów.
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 Rok 1948: Ogrodzono cmentarz grzebalny i wmuro¬wano krawężniki betonowe wzdłuż ulic 
cmentarnych za cenę 22,000 dolarów. Zakupiono dom z pokaźnym placem od Mr. Safran. Plac mieści 
się między kupionym domem i Salą parafialną. Koszt kupna: 35,527.22 dolarów.
 Rok 1949: Na cmentarzu zasadzono drzewa wzdłuż płotów, zniwelowano nowo dokupioną 
część gruntów i zasiano trawę. Główne ulice cmentarne wyłożono twardą nawierzchnią. Koszt pracy 
i materiałów wyniosły 15,544.27 dolarów. Plac szkolny do gier i zabaw wycementowano za 2,850.00 
dolarów.
 Rok 1950: Wielka eksplozja materiałów wybuchowych na okręcie, zakotwiczonym z zatoce 
morskiej, 19 maja 1950 roku, spowodowała ogromne straty w budynkach parafialnych. Kościół i 
zabudowania parafialne zostały uszkodzone na sumę 150,000 dolarów. Przystąpiono do pracy repa-
racyjnej: kościół, szkoła, plebania zostały wyremontowane i zewnętrznie i wewnętrznie odnowione. 
Za pracę i materiały zapłacono 85,000 dolarów. Z eksplozji ocalało tylko sześć dawnych witrażów. 
Wstawiono do kościoła nowe brakujące witraże za sumę 26,000 dolarów. Zakupiono nowy organ 
do kościoła za 20,000 dolarów. Wbudowano nową balustradę jako stół Pański z marmurów impor-
towanych z Italii za sumę 7,000 dolarów. Zakupiono do zakrystii szafy na szaty liturgiczne za sumę 
3,007.00 dolarów. Wszystkie ściany zostały wyłożone Scagliola—imitacją marmuru. Koszt: 5,000 
dolarów.
 Rok 1951: Posadzki w kościele wyłożono tafelkami z kauczuku za cenę 8,000 dolarów.
 Rok 1953: Kupiono dom z placem na rogu kościoła przy ulicy Walnut Street od Mr. Gleason 
Estate za sumę 9,500.00 dolarów. Zaraz dostosowano go do potrzeb szkolnych za sumę 12,000 
dolarów. Odrestaurowano gruntownie klasztor Sióstr nauczycielek kosztem 22,000 dolarów.
 Rok 1955: Zniwelowano plac za domem parafialnym, dostosowując go do potrzeb parkow-
ania samochodów; położono nawierzchnię twardą ze smoły. Na placu zainstalowano oświetlenia 
elektryczne. Wybudowano garaż na dwa samochody. Łączne koszty wyniosły 32,000 dolarów.
 Rok 1956: Spłacono ostatnią ratę z sumy 104,000 dolarów daniny, nałożonej na parafię Na-
jświętszego Serca Pana Jezusa przez ks. Biskupa diecezji Trenton, na budowę centralnych szkół wyższych 
katolickich, w różnych częściach diecezji, gdzie ma się gruntować przez wychowanie chrześcijańskie, 
religijność w duszy młodzieży. Przeprowadzono remont gruntowny dachów kościoła wstawiono 
nowe rynny; obłożono blachą miedzianą załamania na dachach i wszystkie okapy naokoło kościoła; 
dano nowe nawierzchnie nad zakrystiami i bocznymi nawami; przełożono słabsze części tafli nad 
główną nawą. Koszt remontu 24,000 dolarów.
 Rok 1957: Zakupiono, przylegający do nowej szkoły od strony zachodniej, dom z placem od 
Mrs. Julia Nebus za sumę 15,000 dolarów. Kupiono również plac z domem od Mrs. Zofii Reszkows-
kiej, przylegający od strony zachodniej do domu Sióstr nauczycielek. Zapłacono 1 3,000 dolarów.
 Wybudowano na miejscu zniesionej góry w 1921 roku, sięgającej dachów kościoła, nową 
szkołę parafialną, dostosowaną do wymogów pedagogii nowoczesnej, meblując ją i wyposażając 
we wszelkie urządzenia techniczne. Ten wysiłek finansowy kosztował parafię 575,000 dolarów.
 Szkoła Parafialna Najświętszego Serca Pana Jezusa została zapoczątkowana razem z istnieniem 
parafii. Pan Stanisław Kwilinski, organista i dyrygent chóru parafialnego, był pierwszym nauczycielem. 
Siostry ze Zgromadzenia św. Feliksa da Cantalicio, popularnie zwane Siostrami Felicjankami, przybyły 
do parafii na stanowisko nauczycielek i kierowniczek szkoły w roku 1902 z Buffalo, N. Y. Przybyły w 
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liczbie trzech. Dwie nauczały w szkole. Każda z nich prowadziła swoją klasę. Szkoła zapisała w tym 
roku 102 uczniów. Ale już następnego roku, prowincja Sióstr Felicjanek z Buffalo, N. Y., przysłała 
do parafii 4 nauczycielki. Pierwszą przełożoną szkoły była siostra Maria Viktoria. W roku 191 1 już 
było pięć stopni w szkole. Ilość uczniów zwiększała się z każdym rokiem. W roku 1915 odbyło się 
uroczyste rozdanie świadectw absolwentom szkoły.
 Prowincja Sióstr Felicjanek z Buffalo, N. Y. została podzielona na dwie autonomiczne prow-
incje: nowa prowincja obrała sobie za siedzibę Lodi, NJ., skąd szkoła parafialna Naj. Serca Pana 
Jezusa otrzymuje swoje nauczycielki. Ofiarność Sióstr jest niezwykła. Nie sposób wyrazić słowami, 
ile szkoła parafialna zawdzięcza duchowo i materialnie pełnej wyrzeczenia się i bezinteresownego 
oddania się pracy Sióstr Felicjanek.
 Obecnie uczy w szkole 13 nauczycielek zakonnych i trzy świeckie.
 Od 1935 do 1957 parafia Najświętszego Serca Jezusa wyposażyła zakrystię w naczynia i szaty 
liturgiczne naprawdę godne sprawowanych świętych Tajemnic. Różne kapy, ornaty, dalmatyki i 
tuniki są sprawione z cennych złotogłowów, zdobione ręcznymi haftami, wykonanymi przez uzdol-
nionych artystów. Alby, komże, obrusy ołtarzowe są połączone z cennymi koronkami. Bogactwem, 
smakiem artystycznego wykonania, różnorodnością form i barw oraz ilością kompletów zaopa- 
trzenie zakrystii w szaty liturgiczne może współzawodniczyć z wyposażeniem, liturgicznym katedr 
biskupich. Na aparaty liturgiczne wydano za czasów duszpasterzowania ks. Władysława Urbanika 
35,000 dolarów.
 Życie religijne parafian Najświętszego Serca Pana Jezusa w South Amboy, NJ. uderza bezstron-
nego obserwatora częstym przystępowaniem do Komunii świętej, dbałością o rozwój życia bożego 
w duszy, licznym udziałem w nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca, 
zachowywaniem wskazań etyki społecznej i rodzinnej w życiu codziennym, skupianiem życia rodzin- 
nego wokół rzeczywistości Boga, w wiernym uczęszczaniem na msze święte w niedziele i święta, 
niezwykłą ofiarnością wiernych na cele dobroczynne i kościelne. Zewnętrznym porządkiem w ich 
domach, czystością ubioru oraz promieniowaniem wewnętrzną dobrocią na otoczenie rozpoznasz 
ich nawet w największym tłumie ludzkim. Dzięki tym zaletom swoich parafian parafia Serca Pana 
Jezusa w South Amboy, NJ. przoduje wszystkim parafiom katolickim w diecezji Trenton, NJ. Cześć 
przodkom, którzy przekazali tyle szlachetnych uczuć i tak głęboką kulturę ludzką i religijną swym 
potomkom! Cześć Siostrom Felicjankom, niezrównanym chrześcijankom i nauczycielkom parafii! 
Cześć duszpasterzom, którzy niczego nie zaniedbali by parafia osiągnęła ten poziom rozwoju, który 
dzisiaj jest jej chlubą i podstawą do szlachetnej dumy!


