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Szkic historyczny parafii Matki Boskiej Różańcowej w Passaic, NJ 
(Pamiętnik Parafii Matki Boskiej Różańcowej wydany w 10-letnią rocznicę istnienia (1918-1928),  

Passaic, NJ) 

Myśl zorganizowania drugiej polskiej parafii katolickiej w Passaic, N. J. powstała 
wśród ludności miejscowej już w roku 1908, w okresie najliczniejszego przypływu 
imigracji z Polski, kiedy to dotychczasowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Józefa 
nie mógł pomieścić wielkiej rzeszy wiernych. 

Nie jest rzeczą piszącego dociekać, dla jakich powodów ówczesne starania o 
założenie nowej parafii spełzły na niczym. Zaznaczyć jednak wypada, że wskutek niepo-
myślnego obrotu sprawy jednostki świeckie zainkorporowały bez upoważnienia władzy 
kościelnej parafę pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, zakupując 
grunt pod przyszłe budynki parafialne tuż naprzeciwko obecnego kościoła. Smutnie się 
skończyły owe wysiłki jednostek i towarzystw, albowiem z powodu braku funduszów 
grunt ten przeszedł w ręce obce. 

Zdawało się, że rychło po śmierci nieodżałowanej pamięci Ks. Walentego 
Chlebowskiego, proboszcza parafii św. Józefa, tj. w lutym 1912 r., sprawa założenia nowej 
parafii będzie pomyślnie załatwiona. Zwłoka nie wyszła na dobre, bo ostudziła zapał i 
energię ludu, która byłaby się wyładowała o wiele dodatniej we właściwą porę. Dopiero w 
roku 1913 na wiosnę śp Ks. Biskup Jan J. O'Connor polecił Ks. Ignacemu Szudrowiczowi, 
aby przystąpił do utworzenia nowej parafii, która została też wkrótce zainkorporowana 
przez Ks. Szudrowicza, oraz Jana Żurawskiego, Jakuba Serafina i Józefa Kupiszewskiego 
pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, zgodnie z prawami Stanu New Jersey i 
statutami diecezji Newark, N. J. Gdy jednak po niedługim czasie Ks. Szudrowicz 
zrezygnował, administratorem tej na papierze tylko istniejącej i nie mającej jeszcze 
wyznaczonych granic parafii został Ks. Juliusz Manteuffel, proboszcz kościoła św. Józefa 
w Passaic. Przeznaczył on dla przyszłej parafii część ofiar ze Mszy Św., odprawianych na 
razie w hali pod szkołą św. Józefa. Stan taki trwał do maja 1917 roku. 

Dnia 20 maja 1917 roku Ks. Biskup zamianował proboszczem nowej parafii Matki 
Boskiej Różańcowej Ks. Stanisława J. Kruczka, dotychczasowego proboszcza parafii św. 
Michała Archanioła w Kingsland, N. J. Jednakże już w dzień następny nominacja ta została 
cofniętą przez Ks. Biskupa "wskutek warunków ode mnie niezależnych," jak się wyraził. 
Dopiero dnia 27 lutego 1918 roku Ks. Biskup O'Connor za poradą ówczesnego Wikariusza 
Generalnego, nieodżałowanej pamięci i wielce zasłużonego dla diecezji Ks. Prałata 
Shepparda, zakreślił granice nowej parafii i po raz drugi, tym razem nieodwołalnie, 
zamianował proboszczem jej Ks. Stanisława J. Kruczka. 

Ciężkie zadanie czekało nowego proboszcza wobec licznych trudności różnego 
rodzaju. Najbardziej dal się odczuć brak zaufania ludu w powstanie nowej parafii wskutek 
dotychczas doznanych zawodów. Potrzeba było z początku wielkiego taktu i delikatności 
wobec psychicznego usposobienia ludności, bałamuconej od lat agitacją odszczepieńców i 
wiecowaniem, zwłaszcza, że orientacje wojenne podniecały i drażniły umysły. 
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Drewniany domek, późniejszy dom Sióstr nauczycielek, i sześć parcel (lots), 
zakupionych poprzednio, nie wystarczyły dla nowej parafii, której potrzeba było kościoła, 
szkoły i plebanii. Realności te nie przedstawiały też dostatecznej rękojmi dla banków jako 
zabezpieczenie odpowiedniej pożyczki. Najgłówniejszą jednak przeszkodą do uzyskania 
pożyczki było, że banki, straciwszy wskutek doświadczeń lat ubiegłych zaufanie w zgodną 
współpracę ludu polskiego w Passaic z ich duszpasterzem, nie były skłonne do udzielenia 
kredytu. Nie należy też przeoczyć, że były to czasy wojenne, że trzeba było czynić dopiero 
starania o rządowe pozwolenie tak na zaciągnięcie pożyczki, jako też na dostawę 
materiałów budowlanych, co wymagało wiele trudów i zachodów. Przy pomocy Hożej 
pokonano szczęśliwie te i inne trudności. 

Taktyka z roku 1913 wciągnięcia nowego proboszcza na trzęsawisko bezpro- 
duktywnego wiecowania nie ostała się, albowiem już w sam dzień nominacji Ks. Proboszcz 
Stanisław Kruczek wynajął obszerną halę przy ulicy 8-mej i natychmiast rozpoczął roboty 
adaptacyjne celem zamienienia jej na kaplicę. Poświęcenia tego prowizorycznego kościoła 
dokonał uroczyście dnia 5 marca 1918 roku Ks. Prałat Kernan przy udziale licznych 
Towarzystw polskich i tłumów ludu polskiego. Od tej pory zapał i ofiarność wiernych 
wzrastały z dniem każdym, czego dowodem, że już podczas Świąt Wielkanocnych lud 
złożył niesłychaną sumę blisko 10,000 dolarów na budowę kościoła i szkoły. 
Wspaniałomyślność ta zwróciła ludności polskiej w Passaic dobre imię u władzy kościelnej 
i zaufanie w bankach. Praca nad wykończeniem planów z architektem F. J. Schwarzem 
potoczyła się teraz szybkim tempem. Równocześnie Ks. Proboszcz niestrudzenie zbierał 
wieczorami kolektę po domach celem powiększenia niezbędnych funduszów. Nadeszło też 
pozwolenie rządowe z Washingtonu na zaciągnięcie pożyczki i dostawę materiałów 
budowlanych. Gdy zaś jeden z miejscowych banków zaofiarował konieczną pożyczkę, 
przystąpiono do budowy dnia 18 lipca 1918 roku. Grunt poświęcił i pierwszą łopatę ziemi 
pod fundamenta wykopał Ks. Prałat James Mooney, rektor diecezjalnego Seminarium 
Duchownego. 

Budowa postępowała raźno, tak że już 9 lutego 1919 roku Najprzew. Ks. Biskup Jan 
J. O'Connor mógł poświęcić dolną kaplicę, tzw "basement," gdzie się przeniesiono z 
nabożeństwami z dotychczasowej hali. Radosną tę chwilę dla parafian i nowe to miejsce 
uświęcono rozpoczęciem w tym samym dniu dwutygodniowej misji św. Nie obyło się 
jednak i bez domieszki smutku, gdyż w tym właśnie czasie wybuchł w mieście 
trzymiesięczny strajk. Mimo to z wiosną tego samego roku zabrano się do dalszych prac 
nad budową kościoła o przeszło 1000 siedzeniach i szkoły o 17 salach. Z dniem 1 lutego 
1920 roku otworzono szkołę parafialną. Z początkiem roku 1920 dokupiła paraf ja nadto 
cztery parcele, położone pomiędzy kościołem a rzeką Passaic, i z wiosną tegoż roku 
rozpoczęto na nich budowę plebanii. 

Dzień 2 stycznia 1921 roku był pamiętnym w dziejach parafii. Poświęcił bowiem w 
tym dniu okazały gmach, pomieszczający kościół i szkołę, goszczący przypadkowo u Ks. 
Proboszcza Ks. Arcybiskup Feliks Guerra z Santiago na wyspie Kubie, odprawiając w 
nowym kościele pierwszą sumę pontyfikalną przy udziale nieprzejrzanych wiernych. 
Podniosłe kazanie wygłosił O. Ernest Matzel T.J., który świeżo przybył wówczas z Polski. 
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Zaszczycił też swoją obecnością parafię słynny Mistrz Wojciech Kossak i sławny Mistrz 
Adam Didur, który raczył uświetnić nabożeństwo swym śpiewem. 

Rok 1921 i połowa roku 1922 zeszły na wykończaniu szczegółów nowego gmachu, 
na organizowaniu życia parafialnego i pracy dalszej nad spłacaniem długów. Po ludzku 
mówiąc można się było spodziewać teraz spokojnego i pomyślnego rozwoju parafii. W 
Wielkim Poście roku 1922 odprawioną została druga dwutygodniowa misja św. W maju 
tegoż roku odbyło się uroczyście pierwsze święte Bierzmowanie w parafii, a dnia 11 
czerwca radośnie święcono prymicje młodego lewity rodem z parafii, Ks. Franciszka 
Kowalczyka. 

 
Rt. Rev. John J. 0'Connor, Late Bishop of Newark. 

Bóg w niezbadanych Swych wyrokach chciał doświadczyć w próbie ognia młodą 
jeszcze parafię. Dnia 12 czerwca 1922 roku, w dzień po prymicjach Ks. Kowalczyka, 
objęty został kościół wraz ze szkołą strasznym pożarem, który wybuchł w sąsiednim domu 
i rozszerzył się błyskawicznie na pobliski budynek parafialny. Straszne to było nie-
szczęście, gdyż w przeciągu jednej godziny kościół i szkoła padły pastwą ognistych 
płomieni, które ze wspaniałej świątyni i pięknej szkoły zostawiły dymiące się ruiny i 
dopalające się zgliszcza. Cios ten okrył smutkiem i głęboką żałobą serca wszystkich 
parafian, których prace, ofiary i zabiegi zniszczył bezlitosny żywioł. Od szkody 
materialnej, która dochodziła do 150 tysięcy dolarów, cięższą i straszniejszą była szkoda 
moralna, mianowicie dezorganizacja parafii, pozbawionej od razu kościoła i szkoły, 
tudzież duchowe przygnębienie wiernych. Ze łzami w oczach i wśród przejmującego 
szlochania parafianie wysłuchali Mszy św. w pierwszą niedzielę po pożarze na zgliszczach 
w "basemencie," pod gołym niebem, parasolami zasłaniając się przed przeciekającym 
deszczem. 

Ciężko doświadczona parafia Matki Boskiej Różańcowej wyszła jednak zwycięsko 
z tej próby ogniowej. Nie opuszczano rąk,-—nie stracono nadziei lepszej przyszłości. W 
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ciągu tygodnia ofiarni parafianie złożyli na odbudowę około 6000 dolarów, za co razem z 
kwotą, otrzymaną od kompani asekuracyjnych, odbudowano tego samego jeszcze roku 
kościół i szkołę, owszem dokupiono jeszcze parę parcel, opróżnionych przez ów pożar na 
przyszły dom Sióstr. Poświęcenie odbudowanego kościoła po wykończeniu  wszelkich 
robót odbyło się uroczyście dnia 8 kwietnia 1923 roku przez przyjaciela Ks. Proboszcza, 
Ks. Biskupa Ernesta Coppo z Kimberley w Australii, który odprawił pontyfikalną sumę po 
poświęceniu ponownym budowli. Kazanie wygłosił i tym razem O. Ernest Matzel, T.J. 

Wskutek ciężkiej pracy i przejść moralnych w czasie pożaru i odbudowy siły i 
zdrowie Księdza Proboszcza wypowiedziały posłuszeństwo. Złożony chorobami, przez 
2>rzeszło rok skazany był na bezczynność. Skoro jednak za łaską Bożą odzyskał zdrowie, 
podjął na nowo pracę i dnia 4 października 1924 mógł obchodzić poświęcenie nowego, 
wspaniałego elektrycznego organu, za który gotówką zapłacono 15,000 dolarów. 

W roku 1926 zamierzono zabrać się do ostatniej budowy, tj do nowego domu dla 
Sióstr Nauczycielek przy szkole parafialne. Przeszkodził jednak urzeczywistnieniu tego 
zamiaru blisko rok trwający, straszny strajk o podłożu bolszewickiem. Agitatorzy strajkowi 
nie oszczędzili nawet osoby Ks. Proboszcza, publikując nań bezpodstawną zupełnie 
napaść. Prawda jednak zawsze zwycięża. Tak się też stało w tym wypadku. Ta sama Unia 
odwołała wkrótce swoje oszczerstwo, przepraszając Księdza Proboszcza publicznym 
listem. 

Rok 1926 zapisał się niezatartymi zgłoskami w historii parafii, która odtąd 
nierozdzielnie jest związana z pamięcią wielkiego i świątobliwego kapłana, męczennika za 
wiarę i polskość, śp. Ks. Arcybiskupa Jana Feliksa Cieplaka, mającego w plebanii Matki 
Boskiej Różańcowej swoją kwaterę podczas pobytu w Ameryce. Tutaj otrzymał nominację 
na pierwszego arcybiskupa Wileńskiego, tutaj dnia 22 stycznia 1926 roku pontyfikował 
uroczyście wobec Ks. Biskupa Józefa Schrembsa i licznych prałatów i kapłanów, jak 
również Wikarjusza Generalnego, Ks. Prałata J. A. Duffy. Ks. Proboszcz tutejszy miał też 
zaszczyt za pozwoleniem swego biskupa, z wyboru kapłanów i na listowną prośbę Ks. 
Biskupa Pawła Rhodego do miejscowego Ordynariusza, być oficjalnym towarzyszem śp 
Ks. Arcybiskupa Cieplaka w podróży po Ameryce. W tutejszej wreszcie parafii 
niestrudzony a przepracowany Arcypasterz, który dla Chrystusa i ludu polskiego nie znał 
granic w poświęcaniu się, zasłabł i Bogu oddał ducha. Padł jak żołnierz na posterunku, 
objechawszy 376 paraf i j polskich w Stanach Zjednoczonych, utwierdzając wszędzie we 
wierze św. i ukochaniu polskości naszych rodaków. Dnia 20 lutego 1926 roku rozpłakana 
paraf ja żegnała śmiertelne szczątki zgasłego tak niespodziewanie Ks. Arcybiskupa 
Cieplaka uroczystym pogrzebem w tutejszym kościele. Nabożeństwo celebrował szczery 
wielbiciel zmarłego, Ksiądz Biskup Schrembs z Cleveland, Ohio. Mowę żałobną wygłosił 
po angielsku Ks. Prałat Tomasz McLaughlin, rektor Seminarium Duchownego, a po polsku 
Ks. Gabriel Krauss, proboszcz parafii Św. Wawrzyńca we Philadelphia, Pa. Tłumy ludu z 
polskim ambasadorem Janem Ciechanowskim i konsulem generalnym Sylwestrem 
Gruszką na czele, wśród powodzi świateł, kwiecia i sztandarów opłakiwały smutny zgon 
ukochanego apostoła Wychodźstwa, będący też wielkim ciosem dla spraw religijnych, 
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skoro nie było mu danym złożyć sprawozdania ze swej podróży Ojcu Św., zanim miał 
podążyć do stóp ukochanej Matki Boskiej Ostrobramskiej w Ojczyźnie polskiej. 

Z początkiem roku 1927 wzniesiono ostatnią budowę, tj. wspaniały klasztor dla 
Sióstr Felicjanek, nauczycielek przy szkole parafialnej. Uroczystego poświęcenia dokonał 
administrator diecezji, Ks. Prałat J. A. Duffy, a kazanie wygłosił zasłużony, długoletni 
misjonarz i założyciel i redaktor "Posłańca Serca Jezusa," Ks. Alojzy Warol T.J. 

W roku 1927, dnia 12 czerwca, w rocznicę pożaru kościoła, odsłonięto po solennej 
trzydniówce ku czci Chrystusa Króla w ogrodzie parafialny wielką brązową statuę Serca 
Pana Jezusa, umieszczoną na granitowym postumencie, i poświęcono całą parafię 
Boskiemu Sercu Jezusowemu jako królowi miłości. Poświęcił statuę Ks. Prałat B. Pu-
chalski z Brooklyna w otoczeniu licznego grona kapłanów i tłumów wiernych. 

W jesieni rozpoczęto dekorację i malowanie kościoła, tak że po 10 latach istnienia 
uwieńczone zostało dzieło zupełnem wykończeniem. Pobudowano i zrobiono w krótkim 
stosunkowo okresie wszystko, co dobrze zorganizowana i należycie zagospodarowana 
paraf ja posiadać powinna. Z małych i znikomych początków wyłonił się dziś po 10 latach 
wspaniały obraz parafii (której wartość przekracza przeszło pół Miljona dolarów). A co 
stanowi chlubę dla parafian, dokonane zostało to wielkie dzieło własnym trudem, pracą i 
ofiarami parafian bez czyjejkolwiek postronnej lub obcej pomocy. 

Dla upamiętnienia i uświetnienia dziesięciolecia istnienia parafii zawiązał się 
komitet, który oprócz urządzenia wspaniałych uroczystości wziął sobie za zadanie zebrać 
wśród parafian $10,000 na potrzeby parafii. Zaufanie w ofiarność parafian Matki Boskiej 
Różańcowej nie zawiodło: cel tej kampanii został osiągnięty. 

Wdzięczne tu wspomnienie umieścić należy za pełną poświęcenia i wytrwałą pracę 
w zbieraniu funduszów dla parafii całemu szeregowi jednostek, trustysów, kolektorów, 
Trzeciemu Zakonowi, Bractwu Różańcowemu, Dzieciom Marii, Komitetowi Pań, Klubom 
Młodzieży, jak również Towarzystwom świeckim. Pełne też uznanie, dobrze zasłużoną 
pochwałę i serdeczną podziękę pragniemy oddać na tym miejscu WW. Siostrom 
Felicjankom, nauczycielkom w szkole parafialnej, za ich cichą a nieocenioną w dobrych 
skutkach pracę w szkole, w kościele i w całej parafii. 

Dziękując gorąco P. Jezusowi i Matce Boskiej Różańcowej za łaski i 
błogosławieństwa, składa też dzisiaj paraf ja wyrazy uznania i podziękowania wszystkim 
zacnym a ofiarnym parafianom, jak również i dawnym księżom wikarym, XX. Wacławowi 
Sławińskiemu, Józefowi Pokornemu, Janowi Taranowiczowi, Franciszkowi Taborskiemu, 
a szczególnie obecnym, XX. Franciszkowi Kowalczykowi i Edwardowi Polanowi, za ich 
wielką pracę i szczere poświęcenie dla parafii. 

Każda polska paraf ja katolicka w Ameryce nie tylko jest ogniskiem życia 
religijnego, ale zarazem ośrodkiem wszelkich działalności narodowych, organizacyjnych i 
społeczno- oświatowych w danej koloni. Dlatego też od samego powstania było usilnym 
dążeniem parafii Matki Boskiej Różańcowej, aby stworzyć w swoim obrębie polski prze-
mysł i handel, który tu niestety, podobnie jak i w Polsce, był w rękach tych samych wrogich 
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żywiołów. Wskutek wytrwałej i roztropnej pracy światłych jednostek z pośród parafian pod 
ciągłym a umiejętnym kierownictwem Ks. Proboszcza dokonano na tym polu wprost cudu, 
bo w krótkim czasie tak sklepy, jak domy przeszły w ręce polskie. 

 

 
Rt. Rev. Msgr. John A. Duffy, D.D., V.G. 

Ostatni rok wojny i pierwsze lata powojenne, to prawdziwie bohaterski okres w 
historii Polonii parafii i Matki Boskiej Różańcowej. Na wezwanie Ks. Proboszcza stwo-
rzono sprawnie działający Parafialny Komitet Obywatelski, złożony z reprezentantów 
paraf j i, Towarzystw i jednostek patriotycznych. Obok wielkich ofiar na budowę kościoła i 
szkoły składali parafianie również hojne datki i na sprawy narodowe, jak na Dar Majowy, 
lub na Fundusz Wydziału Narodowego. Pamiętano i o żołnierzu polskim we Francji i w 
Polsce, śląc pomoc na ręce Biskupa Polowego, Ks. Stanisława Galla. Pospieszono z 
pomocą także i uciśnionemu Lwowowi, przesyłając do Ks. Metropolity Józefa 
Bilczewskiego żywność i pieniądze. Na każde wezwanie czy to Białego czy Czerwonego 
Krzyża amerykańskiego lub polskiego, Komitetu Hoover'a, czy też jakiejkolwiek instytucji 
dobroczynnej chętnie i ofiarnie spieszyli tutejsi parafianie z datkami. Śmiało też rzec 
można, że nikt, ktokolwiek w potrzebie zapukał do tutejszej parafii, nie odszedł bez 
pomocy i wsparcia. 

Spełniono też wiernie obowiązek obywatelski względem Stanów Zjednoczonych, 
zakupując amerykańskie obligacje, tzw. Liberty Bonds. Samych Znaczków wojennych 
czyli "War Sarings Stamps," zakupiono w parafii w jednym tylko tygodniu za 368 tysięcy 
dolarów. A kiedy ukochana Ojczyzna nasza zażądała pożyczki od Wychodźstwa na apel 
Rządu Polskiego, sama kancelaria parafialna rozprzedała za 183 tysięcy dolarów obligacji 
pierwszej Polskiej Państwowej Pożyczki Zagranicznej. 
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                   Ks. Jan Szal            Ks. Józef Dziewic 

 
           Ks. Franciszek Kowalczyk                           Ks. Edward Polan 



 
8

Niemniej na polu oświatowym zrobiono w tych 10 latach wielkie postępy, o czym 
chlubnie świadczy owa wielka rzesza młodzieży, kształcącej się po rozmaitych wyższych 
zakładach, kolejach, uniwersytetach, jak również liczne zastępy chłopców i dziewcząt, 
uczących się grać na instrumentach. 

Dla celów wychowania fizycznego, w myśl hasła "W zdrowym ciele zdrowy duch," 
zorganizowano przy parafii kluby sportowo-towarzyskie tak dla dorosłych młodzieńców, 
jak i dla małych chłopców, a nawet dla dziewcząt, które to kluby rozwijają się pomyślnie. 

Jednym słowem rodacy w parafii Matki Boskiej Różańcowej w ciągu tych 10 lat 
pracowali jak umieli i mogli najlepiej, w imię haseł "Bóg i Ojczyzna!" 

Czy zrobiono wszystko i zrobiono dobrze w warunkach istniejących, niech to osądzi 
kiedyś bezstronna potomność. 

 


