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HISTORIA PARAFII MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ 

W PASSAIC, NJ 

(Silver Jubilee of the Holy Rosary Church 1918-1943. Passaic, NJ) 

 

Z kart historii wychodźstwa polskiego na całym świecie wyłania się najwyraźniej 

jeden objaw jego życia na obczyźnie. Tym objawem, najbardziej zwracającym na siebie 

uwagę historyka, jest fakt, że z chwilą liczniejszego napływu Polaków do danego osiedla, 

pierwszy krok w organizacji życia nowopowstałej kolonii, było tworzenie swej własnej 

parafii. Przy zwiększonym przypływie imigracji z Polski, kolonie te po miastach szybko się 

rozwijały, rozszerzały i tworzyły nowe parafie, bliżej nowej części miasta, licznie 

osiedlonej przez Polaków. Taki też miała początek Parafia Matki Boskiej Różańcowej w 

Passaic, N. J. 

Założenie 

Już w roku 1908 widocznym było, że kościół parafialny św. Józefa nie mógł do-

statecznie zaopiekować się wielką rzeszą wiernych do parafii należących, skąd powstała 

myśl zorganizowania drugiej polskiej parafii we wschodniej części miasta, gdzie skupiona 

była wielka liczba Polaków. Działając jednak bez upoważnienia władzy kościelnej, 

jednostki świeckie zainkorporowały nową parafię pod wezwaniem M. B. Królowej Korony 

Polskiej, zakupując grunt pod przyszłe budynki parafialne tuż naprzeciwko obecnego 

kościoła. Pierwsze te wysiłki w kierunku zorganizowania nowej parafii spełzły na niczym, 

gdyż z powodu braku odpowiedzialnego poparcia i funduszów, posiadłości te utracono. 

W lutym 1912 roku, po śmierci Ks. Walentego Chlebowskiego, proboszcza parafii 

św. Józefa, kwestia nowej parafii znów była poruszana, lecz dopiero w następnym roku śp. 

Ks. Biskup Jan J. 0'Connor polecił Ks. Ignacemu Szudrowiczowi, obecnie Prałatowi, aby 

przystąpił do tego dzieła. Wkrótce też nowa parafia została zainkorporowana przez Ks. 

Szudrowicza, oraz Jana Żurawskiego, Jakuba Serafina i Józefa Kupiszewskiego pod 

wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Do maja 1917 roku, jednakowoż, nowa parafia 

istniała tylko na papierze, pod administracją Ks. Prałata Juliusza Manteuffla, proboszcza 

parafii św. Józefa w Passaic. 

Dnia 20 maja 1917 roku, Ks. Biskup zamianował proboszczem nowej parafii Ks. 

Stanisława Jana Kruczka, dotychczasowego proboszcza parafii św. Michała w Lyndhurst, 

N. J. Następnego dnia Ks. Biskup odwołał nominację. Lecz dnia 27go lutego 1918 roku, 

Ks. Biskup 0'Connor, zakreślając granice nowej parafii, po raz drugi zamianował 

proboszczem Ks. Stanisława J. Kruczka, tym razem nieodwołalnie. 

Rozwój 

Czasy wojenne i doznane przez lud zawody w przeszłości nie przyczyniały się do 

ułatwienia zadania nowemu proboszczowi. Z realności, należącej do nowej parafii, było 

zaledwie sześć parcel i drewniany domek, zakupionych poprzednio, które nie 

przedstawiały dostatecznej rękojmi dla banków jako zabezpieczenie odpowiedniej 
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pożyczki na budowę kościoła, szkoły i plebanii. Należy też pamiętać, że tak w sprawie 

pożyczki, jako też i na dostawę materiałów budowlanych, potrzeba było wskutek wojny 

wystarać się o rządowe pozwolenie. 

Nie zrażając się niczym, lecz pełen entuzjazmu i energii, Ks. Proboszcz Stanisław 

Kruczek w sam dzień nominacji wynajął obszerną salę na 8-ej ulicy i natychmiast 

rozpoczął pracę zamienienia jej na kaplicę. I już dnia 5-go marca, 1918 roku, odbyło się 

uroczyste poświęcenie tego tymczasowego kościółka przez Ks. Prałata Tomasza Kiernan, 

proboszcza parafii św. Mikołaja w Passaic. Gorliwość i zapał nowego proboszcza szybko 

udzieli się wiernym, którzy już w pierwszą Wielkanoc złożyli w ofierze 10,000 dolarów na 

budowę kościoła i szkoły. Objaw takiej współpracy i poparcia zyskał nowej parafii zaufa-

nie w bankach i praca nad wykończeniem planów z architektem F. J. Schwartzem 

potoczyła się szybkim tempem. Wkrótce też nadeszło pozwolenie rządowe na zaciągnięcie 

pożyczki i na dostawę materiałów budowlanych. Otrzymawszy pożyczkę od jednego z 

miejscowych banków, rozpoczęto budowę dnia 18go lipca, 1918 roku. Grunt poświęcił i 

pierwszą łopatę ziemi pod fundamentem wykopał Ks. Prałat Jakub Mooney, rektor 

diecezjalnego seminarium duchownego. 

Budowa postępowała raźno, tak że już 9-go lutego, 1919 roku, Najprzew. Ks. Bi-

skup O'Connor poświęcił dolną kaplicę, która później miała służyć za salę parafialną. Tu 

bez zwłoki przeniesiono się z nabożeństwami z dotychczasowej hali i w samym dniu 

poświęcenia rozpoczęto dwutygodniową misję św. Z wiosną tego samego roku zabrano się 

do dalszych prac nad budową kościoła o przeszło 1,000 siedzeń i szkoły o 17 salach. Dnia 

1-go lutego, 1920 roku, otworzono szkołę parafialną. Z początkiem roku 1920 parafia 

dokupiła 4 parcele, między kościołem a rzeką Passaic, i z wiosną tegoż roku rozpoczęto na 

nich budowę plebanii. 

Dnia 2-go stycznia, 1921 roku, okazały gmach, mieszczący kościół i szkołę, został 

poświęcony przez Ks. Arcybiskupa Feliksa Guerrę, z Santiago, na Kubie, który też 

odprawił w nowym kościele pierwszą Sumę Pontyfikalną przy udziale licznie zebranych 

wiernych. Obecni byli na tej uroczystości słynny artysta, Mistrz Wojciech Kossak i słynny 

Mistrz Adam Didur, który uświetnił nabożeństwo swym śpiewem. 

Rok 1921 i połowa roku 1922 zeszły na wykończeniu szczegółów nowego gmachu i 

na zorganizowaniu życia parafialnego. W Wielkim Poście roku 1922 odprawioną została 

druga dwutygodniowa misja św. W maju tegoż roku odbyło się pierwsze w parafii 

uroczyste św. Bierzmowanie, a dnia ligo czerwca radośnie święcono prymicje młodego 

kapłana, rodem z parafii, Ks. Franciszka P. Kowalczyka, którego te? Ks. Biskup 

zamianował wikarym przy nowej parafii. 

Wielki Pożar 

Można się było teraz spodziewać spokojnego i pomyślnego rozwoju parafii. Ale 

dnia 12-go czerwca, w dzień po prymicjach Ks. Kowalczyka, wybuchł pożar w sąsiednim 

domu, który, szerząc się błyskawicznie, objął cały kościół wraz ze szkołą. W przeciągu 

jednej godziny wspaniałe wyniki mozolnej czteroletniej pracy parafian i ich księży, leżały 

w dymiących się ruinach i dopalających się zgliszczach. Straszny ten pożar spowodował 
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nie tylko szkodę materialną, która dochodziła do 150,000 dolarów, ale cięższą jeszcze 

szkodę moralną. Nastąpiła deorganizacja parafii, pozbawionej od razu kościoła i szkoły, 

tudzież duchowe przygnębienie wiernych. 

Lecz nie na długo. W ciągu jednego tygodnia ofiarni parafianie złożyli na odbudowę 

koło 6,000 dolarów, za co razem z odszkodowaniem asekuracyjnym odbudowano tego 

samego jeszcze roku kościół i szkołę, owszem dokupiono jeszcze kilka parcel, 

opróżnionych po pożarze, na przyszły dom Sióstr Nauczycielek. Dnia 8-go kwietnia, 1923 

roku, Ks. Biskup Ernest Coppo z Kimberley w Australii, uroczyście poświęcił odbudowany 

kościół, w którym też odprawił Sumę Pontyfikalną. Dnia zaś 4-go października, 1924 roku, 

odbyło się poświęcenie nowego, wspaniałego organu elektrycznego, za który gotówką za-

płacono 15,000 dolarów. 

W roku 1926, kiedy zamierzono zabrać się do ostatniej budowy, t. j. do nowego 

domu dla Sióstr Nauczycielek, wybuchł w Passaic strajk blisko rok trwający, który 

spowodował smutne, długo trwające, następstwa. 

Poza tym rok 1926 zapisał się niezatartymi zgłoskami w historii parafii Matki 

Boskiej Różańcowej, goszczącej u siebie wielkiego i świątobliwego kapłana, męczennika 

za wiarę i polskość, śp. Ks. Arcybiskupa Jana Feliksa Cieplaka. Tu była jego kwatera 

podczas pobytu w Ameryce, tutaj otrzymał nominację na pierwszego Arcybiskupa 

Wileńskiego, i tutejszy proboszcz miał zaszczyt być jego oficjalnym towarzyszem w 

podróży po Ameryce. W tutejszej parafii wreszcie, przepracowany Arcypasterz zasłabł i 

Bogu ducha oddał. Dnia 20 lutego, 1926 roku, odbył się uroczysty pogrzeb. Nabożeństwo 

celebrował Ks. Biskup Schrembs z Cleveland, Ohio, a mowę żałobną wygłosił po 

angielsku obecny biskup diecezji Patersońskiej, a wówczas Ks. Prałat Tomasz H. 

McLaughlin. Mowę żałobną po polsku wygłosił Ks. Gabryel Krauss, proboszcz parafii św. 

Wawrzyńca z Filadelfii, Pa. Tłumy ludu, z polskim ambasadorem Janem Ciechanowskim 

na czele, żegnały śmiertelne szczątki ukochanego apostoła wychodźstwa. 

Z początkiem roku 1927 wzniesiono ostatnią budowę, t. j. Klasztor dla Sióstr 

Nauczycielek przy szkole parafialnej. Poświęcenia dokonał Administrator diecezji, Ks. 

Prałat Jan A. Duffy. Dnia 12-go czerwca, tego samego roku, po solennym triduum ku czci 

Chrystusa Króla, odsłonięto w ogrodzie parafialnym wielką brązową statuę Serca Pana 

Jezusa, Któremu poświęcono całą parafię. Poświęcenia statuy dokonał Ks. Prałat Bolesław 

Puchalski z Brooklyn, N. Y. W tym okresie od roku 1918 do 1928 dopomagali w pracy 

parafialnej Wielebni Księża Asystenci; Wacław Sławiński, Józef Pokorny, Jan 

Taranowicz, Franciszek Taborski, Franciszek Kowalczyk i Edward Polan. Ostatni dwaj 

pozostali na stanowisku na długie jeszcze lata. 

Dziesięciolecie Parafii 

Z końcem roku 1927 rozpoczęto dekorację i malowanie kościoła, tak że w 10-let- 

nią rocznicę, w roku 1928, uwieńczone zostało dzieło z zupełnym wykończeniem. Z 

małych i znikomych początków, dzięki jedynie pracy, ofierze i poświęceniu parafian, 

wyłonił się wspaniały obraz parafii. 
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Dziesięciolecie istnienia parafii obchodzono nader uroczyście. Dnia 11-go marca, 

1928 roku, rozpoczęto rok jubileuszowy uroczystym nabożeństwem przy współudziale Ks. 

Prałata Tomasza McLaughlin, reprezentującego władzę diecezjalną, i licznego 

duchowieństwa polskiego. W ostatnich tygodniach Wielkiego Postu odbyła się 

dwutygodniowa misja jubileuszowa. W niedzielę, 3-go czerwca, odprawił swą pierwszą 

Mszę św. w kościele M. B. Różańcowej drugi wychowanek parafii, Ks. Józef A. Dziewic, 

zaś 10-go czerwca obchodzono solennie zakończenie uroczystości jubileuszowych w 

obecności nowego Biskupa diecezji, J. E. Ks. Tomasza J. Walsh'a, obecnie Arcybiskupa 

archidiecezji Newarskiej. Przed uroczystą sumą przewodniczący Komitetu 

Jubileuszowego, p. Franciszek Kievitt-Kwiatkowski, wręczył Ks. Kan. Kruczkowi czek na 

10,000 dolarów, którą to sumę zebrał był Komitet Jubileuszowy na spłacenie części długu 

ciążącego na parafii. 

Po radosnym obchodzie jubileuszu, jak grom z jasnego nieba padła na parafię, dnia 

10-go sierpnia, 1928 roku, wieść, że jej Ks. Proboszcz Kanonik Kruczek został 

zamianowany proboszczem parafii św. Stanisława w Newarku, i że razem z nim ma 

opuścić parafię Ks. Kowalczyk. Jednakowoż, po sześciu dniach, przepełnionych smutkiem 

i niepokojem, władze diecezjalne odwołały nominację, ku ogólnej radości ludu szczerze 

przywiązanego do swych duszpasterzy. Przygotowany bankiet pożegnalny zamienił się w 

ucztę powitania i radości. 

Kryzys Ekonomiczny 

Następne lata poświęcone pracy dalszego rozwoju duchowego i spłacenia po-

ważnego długu na parafii ciążącego zostały napiętnowane załamaniem się systemem 

ekonomicznym w całej Ameryce. W ślad za tym nastąpiło zamknięcie tysięcy banków, 

utrata zarobków, bezrobocie— wielki kryzys. W tych ciężkich czasach ofiarność, 

poświęcenie i braterska miłość parafian chwalebny zdała egzamin swej prawdziwej 

wartości. Zorganizowany Komitet Ratunkowy wszczął akcję zebrania funduszu na 

biednych i już na Boże Narodzenie 1930 roku rozdano rodzinom w potrzebie kilkaset 

koszyków z artykułami spożywczymi, opał, obuwie i ubranie. Biednym dzieciom 

szkolnym wydawało się ciepłą kawę na obiad. Plebania stała się rzeczywistym biurem 

zapomogi. Setki osób otrzymywało posady za pośrednictwem księży parafialnych. Nikt nie 

odchodził z plebanii z próżnymi rękoma. 

Pobożność i religijność ludu, ciężko doświadczona, mimo wszystko, ciągle wzrasta. 

Podczas misji Św., od 14-go do 29-go marca, 1931 roku, przeszło 5,000 osób przystąpiło 

do sakramentów św. W maju tegoż roku 300 dzieci przystępuje do Komunii św. Mało kogo 

z parafian, czy w mniejszej, czy w większej mierze, nie ominął ów kryzys. Jednakowoż w 

roku 1931, po spłaceniu wszystkich wydatków, procentu itd., zdołano spłacić 4,000 

dolarów z długu parafialnego. 

Rok 1932 w dalszym ciągu daje się ciężko odczuwać, i praca spieszenia biednym w 

parafii nabiera coraz większych rozmiarów. Dnia 23-go maja, 1932, parafia rozdała swym 

biednym rodzinom 300 worków mąki. Zrzeszenie Towarzystw przy parafii zakupiło 

ubrania wszystkim biednym dzieciom przystępującym do Pierwszej Komunii św. 
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Chwilowo błysnęła radośniejsza chwila. Dnia 12-go czerwca, na ogół przez lud 

kochany Ks. Kowalczyk obchodził 10-lecie swych święceń kapłańskich i 10-lecie swej 

pracy w parafii. Z wzruszeniem, ale też i z pewną dumą wysłuchali parafianie Sumy 

Jubileuszowej, odprawionej przez Ks. Jubilata, w asyście dwóch innych wychowanków 

parafii, Ks. Jana Szala i Ks. Józefa Dziewica. Przy tej okazji, która zarazem też była 10-tą 

rocznicą pożaru, poświęcony został pomnik, w którym umieszczone są szczątki dzwonu ze 

spalonego kościoła. 

Rok 1933 minął w mozolnej pracy utrzymania ludu na duchu, wzmocnienia ich 

wiary w przyszłość, i w zabiegach o ulepszenie ich doli. 

Wielkie Uroczystości 

Z początkiem roku 1934, wielki wódz i bohater Narodu Polskiego, Generał Józef 

Haller zaszczycił parafię swoją obecnością w kościele na Sumie, a wieczorem na przyjęciu, 

jakie mu urządzono na sali parafialnej. Tegoż roku, 27-go maja, Ks. Jan A. Żak odprawił 

prymicje w swoim kościele parafialnym, jako czwarty wychowanek parafii, wyświęcony 

na kapłana. W dwa tygodnie później, 10-go czerwca, odprawił swą pierwszą Mszę św. w 

kościele M. B. Różańcowej nowo wyświęcony Ks. Antoni Kurzynowski, zamianowany 

wikarym parafii, na miejsce Ks. Polana, który, posłuszny rozporządzeniom władzy kościel-

nej, po 11-sto letniej pracy w parafii miał objąć nowe stanowisko. Pożegnano Ks. Polana 

miłym bankietem, dnia 19go września, 1934 roku. 

Oddając należną cześć pamięci Walentego Drelicha, członka parafii M. B. Różań-

cowej, który pierwszy z Passaic padł na polu chwały podczas Wojny Światowej, miasto 

wystawiło pomnik pamiątkowy, umieszczony w Parku Pułaskiego, tuż za kościołem 

parafialnym. Uroczystość odsłonięcia, dnia 28-go kwietnia, 1935 roku, rozpoczęła się 

sumą w kościele, na której obecni byli przedstawiciele rządów amerykańskiego i 

polskiego, komisarze miejscy i honorowa gwardia weteranów, a zakończyła się wzniosłym 

programem w Parku Pułaskiego. 

Nie zapomnieli wdzięczni parafianie oddać należną cześć i dać dowód swego 

przywiązania i wdzięczności swemu proboszczowi, kiedy dnia 20-go października 1935 

roku, urządzili wspaniały i uroczysty obchód z okazji 25-letniej rocznicy jego święceń 

kapłańskich. Dając konkretny dowód tej miłości tak względem jego osoby, jako też i 

względem swego kościoła, spłacili parafianie w tym roku 10,000 dolarów z długu 

parafialnego. 

Nowe honory przypadają parafii w udziale dnia 2-go sierpnia, 1936 roku, w którym 

to dniu na święcie pułkowym w Poznaniu, Ks. Kanonik, odznaczony tegoż dnia orderem 

Polonia Restituta, poświęcił Sztandar, ufundowany przez parafię M. B. Różańcowej i 

podarowany 7-mu Pułkowi Strzelców Konnych w Poznaniu. Stosunek między parafią i 

Armią Polską od tej chwili coraz więcej się zacieśnia, a echo patriotyzmu parafii M. B. 

Różańcowej w Passaic odbija się po całej nieomal Polsce. Składając należyte uznanie 

parafianom za ich pracę i starania w tym kierunku, dnia 3-go lutego, 1938 roku, na 

akademii 75-let- niej rocznicy Powstania Styczniowego, reprezentanci rządu polskiego 
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oficjalnie mianują czołowych parafian honorowymi członkami 7-go Pułku Strzelców 

Konnych. 

Dwudziestolecie Parafii 

Powyższe było wstępem do obchodu 20-letniego jubileuszu, który się odbył 8-go 

maja, tegoż roku 1938. Wzdłuż ulicy przepełnionej po obu stronach tłumem wiernych, 

przez szpaler wojskowego oddziału Amerykańskiej Narodowej Gwardii, przy dźwiękach 

kapeli wojskowej i kapeli Sierocińca z Lodi, N. J., za licznymi sztandarami wszystkich 

towarzystw złączonych w Centrali odbyła się procesja, w której udział wzięli liczni 

dygnitarze kościelni i świeccy, między innymi i Ambasador Polski do Stanów 

Zjednoczonych, hrabia Jerzy Potocki. Suma jubileuszowa odprawiła się w kościele, 

upiększonymi 54-ma nowo wstawionymi witrażami kolorowymi, przedstawiającymi dary 

od parafian w sumie 5,000 dolarów. 

Jeszcze jedna okoliczność złożyła się do zapisania uroczystości 20-lecia złotymi 

literami w historii parafii. W tym dniu bowiem, Wiel. Ojciec Ernest Matzel, T. J., redaktor 

Posłańca Serca Jezusowego, przywiózł ze sobą relikwie nowo kanonizowanego Św. 

Andrzeja Boboli, które darowane były parafii przez O. Ledóchowskiego, Generała zakonu 

Jezuitów w Rzymie. 

W połączeniu z obchodem 20-letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę, odbyło się w parafii nader uroczyste trzydniowe nabożeństwo ku czci św. Andrzeja 

Boboli, którego relikwie po raz pierwszy były wystawione ku czci wiernych. Kazania 

okolicznościowe w tych trzech dniach wygłosili Ks. Biskup McLaughlin i Wikaryusz 

Generalny, Ks. Prałat Dauenhauer. Z okazji tej wydanym był Pamiętnik, zawierający 

prośby do św. Andrzeja Boboli od parafian, który był przesłany jako wotum od parafii do 

Grobu Świętego w Warszawie. 

W niedzielę, 6-go listopada, 1938 roku, ukazuje się w parafii pierwsze wydanie 

gazetki parafialnej, "Wiadomości", która od tego dnia staje się żywą cząstką czynności 

parafialnych. Z zadowoleniem przyjęto gazetkę i po dziś dzień cieszy się wielką u wiernych 

popularnością. 

Rok 1939 

Rok 1939 rozpoczął się pamiętną zmianą w parafii, która już od roku 1934 zmian 

żadnych nie miała. Po szesnastu i pół latach pełnych poświęcenia i pracy w tutejszej parafii, 

Wiel. Ks. Kowalczyk został zamianowany przez Ks. Biskupa proboszczem parafii M. B. 

Miłosierdzia w Whippany, N. J. Jak z jednej strony wszyscy się cieszyli z wywyższenia Ks. 

Kowalczyka, tak z drugiej strony zapanował smutek z powodu utraty wielkiego przyjaciela 

i gorliwego kapłana, który pierwszy z parafii był wyświęcony i przez wszystkie lata swego 

kapłaństwa tu pracował. W dzień Nowego Roku, 1939, Wiel. Ks. Kowalczyk opuścił 

parafię, ażeby objąć nowe stanowisko, a w tym samym dniu na jego miejsc i Sumę 

odprawił Wiel. Ks. Stanisław Zawistowski, nowy wikary. Dnia 22-go stycznia odbyła się 

Akademia ku czci Ks. Kowalczyka, na której dzieci szkolne formalnie się z nim pożegnały, 
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a 29-go stycznia cała parafia pożegnała go Bankietem na sali parafialnej, przepełnionej po 

brzegi gośćmi i przyjaciółmi nowego proboszcza. 

Dnia 2-go lipca, 1939 roku odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna Biskupa 

nowej diecezji, założonej po rozdzieleniu od obecnej Archidiecezji w grudniu, roku 1938, 

J. E. Ks. Tomasza H. McLaughlin'a, który nie miał dostatecznych słów podziwu na ogólne 

gospodarstwo i organizację parafii. Będąc osobistym świadkiem i biorąc czynny udział w 

główniej szych uroczystościach parafii, jeszcze jako Prałat, mógł teraz doskonale ocenić 

skończone dzieło, o czym na uroczystej Sumie Pontyfikalnej wyraził się z jak największym 

uznaniem. 

Wojna 

Następne dzieje w parafii toczą się po roku 1939 w tempie nieco zwolnionym wobec 

rozszalałej burzy wojennej, która sprowadziła tyle nędzy i nieszczęścia na naszą ukochaną 

Polskę. Działalność parafian była skupiona na razie w jednym kierunku, a mianowicie w 

pracy pokonania nieprzyjaciela ludzkości, a tym samem wywalczenia wolności dla Polski. 

Ogólne przygnębienie ludu nieco było ulżone uroczystością prymicji Ks. Mieczy-

sława Żaka, które odbyły się w tutejszym kościele dnia 19-go maja, 1940 roku. Ks. Żak był 

piątym wychowankiem parafii wyświęconym na kapłana. Krótkotrwała jednakowoż była 

ta radość, albowiem dnia 16-go listopada, jak grom padła wieść, że jeden z wychowanków 

parafii, Ks. Józef Dziewic, zmarł śmiercią nagłą na swej placówce wikarego w parafii św. 

Jadwigi w Elizabeth, N. J. W drodze na miejsce wiecznego spoczywania w Lodi, N. J., 

zwłoki śp. Ks. Dziewica zatrzymały się w tutejszym kościele, gdzie je, przy udziale licznie 

zebranego ludu, smutnie pożegnano żałobnym nabożeństwem. 

Dnia 24-go listopada, 1940 roku, parafia uroczyście obchodziła 30-letnią rocznicę 

święceń kapłańskich swego kochanego Proboszcza Ks. Kanonika. Klęska Polski, którą 

namiętnie kochał, wytężona praca zbierania funduszu na cele ratunkowe, nadwyrężyła jego 

zdrowie, zostawiając go nieco zgiętym na duchu i ciele. Sprawy parafialne pomału zdawał 

na odpowiedzialność Wiel. Ks. Kurzynowskiego, który od tego czasu objął administrację 

parafii. Praca nad spłaceniem długu parafialnego postępowała raźnym tempem i dzięki 

ofiarności ludu spłacono w 1940 roku 10,000 dolarów. 

Jako zwiastuna lepszej przyszłości i odżywionej nadziei otrzymała parafia dnia 

28-go grudnia, 1940 roku, nowinę ze Szkocji, że sztandar 7-go Pułku Strzelców Konnych, 

ufundowany przez parafię, został uratowany. Wieści były skąpe, ale to jedno zdawało się 

być rzeczywiście prawdą. Według tradycji wojskowej, pułk tak długo istnieje, jak długo 

sztandar pułkowy nie zginął, a więc ścisły kontakt parafii z wojskiem polskim nadal istniał. 

Śmierć Ks. Kanonika 

Ostatnie to były dobre wieści o swym ukochanym pułku, jakie miał otrzymać Ks. 

Kanonik Kruczek. Słaby na zdrowiu Ks. Kanonik otrzymał 3-go wikarego w osobie Ks. 

Władysława Fleka, nowo wyświęconego kapłana w czerwcu, 1941 roku. W piątek 

popołudniu, dnia 21-go listopada, 1941 roku, ponownie został porażony atakiem, 

podobnym pierwszemu w październiku, 1939 roku, tylko o wiele silniejszym i jak się 
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okazało, fatalnym. Atak wtrącił Ks. Kanonika w nieprzytomność, której już nic odzyskał i 

dnia 23-go listopada, 1941 roku, po 23 latach zbożnej pracy w parafii M. B. Różańcowej, 

Bogu ducha oddał. Cała parafia została pogrążona w smutku z powodu utraty swego 

Założyciela, Duszpasterza, niezmordowanego w uciążliwej pracy dla dobra swego ludu, 

chwały Kościoła i sławy Narodu, Przyjaciela. Zwłoki jego przez trzy dni spoczywały w 

świątyni przez Niego wybudowanej, i tu lud przez cały dzień i do późna w nocy 

przychodził oglądać śmiertelne szczątki swego kochanego Proboszcza i zań pobożnie się 

pomodlić. Nadzwyczaj wspaniały i uroczysty pogrzeb odbył się 27-go listopada przy 

współudziale przeszło stu kapłanów i nieprzeliczonej liczby wiernych, wielu z których nie 

mogąc się dostać do kościoła, wysłuchało nabożeństwo żałobne na podwórzu. Podczas 

Mszy św. żałobnej, honorową wartę przy trumnie spełnili Weterani z tutejszej placówki i 

dwóch członków sił zbrojnych Polski, porucznik marynarki Jan Sznage i porucznik 7-go 

Pułku S. K, Bronisław Pod- czaski. Trumnę na miejsce wiecznego spoczynku ponieśli 

członkowie Klubu Młodzieńców M. B. Różańcowej—jego ukochana młodzież. Z ramienia 

Rządu Polskiego przyszedł oddać ostatnią przysługę wielkiemu Patriocie, p. Minister 

Sylwin Strakacz, Konsul Generalny R. P., który na cmentarzu rzewnie pożegnał syna 

ukochanej Ojczyzny, światłego obywatela i towarzysza pracy dla Polski, śp. Prezydenta 

Paderewskiego. Pogrzebano zwłoki śp. Ks. Kanonika Stanisława Jana Kruczka na 

cmentarzu św. Mikołaja w Lodi, N. J., lecz pamięć jego na zawsze zostanie w parafii, której 

oddał wszystko. Cześć Jego pamięci! 

Jeszcze nie ochłonęła parafia z wrażeń powyższych smutnych zdarzeń, kiedy znów 

dnia 7-go grudnia, 1941 roku, Stany Zjednoczone, zdradziecko napadnięte przez Japonię, 

pogrążone zostały w wir szału wojennego. Coraz więcej młodzieży z Różańcowa zaciąga 

się pod sztandar gwiaździsty, by bronić swego kraju. Coraz więcej rodzin osieroconych 

odjazdem do czynnej służby wojskowej syna, brata, męża. Wojna w Ameryce! 

Ks. Kowalczyk Wraca 

Dnia 1-go stycznia, 1942 roku, ku ogólnej radości wszystkich parafian, wraca "do 

domu swego" Ks. Proboszcz Franciszek P. Kowalczyk, ażeby objąć kierownictwo parafii 

na miejsce swego wychowawcy, opiekuna, najlepszego przyjaciela, śp. Ks. Kanonika 

Kruczka. Powrót Ks. Kowalczyka uśmierzył nieco ból po zmarłym Ks. Kanoniku, nadzieja 

pomyślnej przyszłości znów się odżywiła i z nowym zapałem zabrano się do pracy w 

parafii. 

Dnia 8-go marca, 1942, rozpoczęto trzy tygodniową Misję św. pod kierownictwem 

OO. Zmartwychwstańców, kościół przez trzy tygodnie był przepełniony wiernymi. 

Niewiasty, mężczyźni, a szczególnie młodzież tutejsza z wielką sumiennością i po-

bożnością odprawili tegoroczną misję Św., ku wielkiemu zbudowaniu OO. Misjonarzy. 

świadomość udziału tutejszej parafii we wojnie dała się silniej odczuć, kiedy dnia 

31-go maja, 1942 roku, poświęcono w kościele pierwszą Listę Honorową imion i nazwisk 

młodzieńców z parafii pełniących służbę wojskową. 

Sakramentu Bierzmowania, dnia 21-go czerwca, udzielił przeszło 250-ciu chłopcom 

i dziewczętom z parafii Sufragan Archidiecezji Newarskiej, J. E. Ks. Biskup Tomasz 
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Boland, w zastępstwie Ks. Biskupa McLaughlin'a, który w tym czasie poważnie 

zaniemógł. 

Ażeby konkretnie uwiecznić pamięć po nieodżałowanym Ks. Kanoniku Kruczku, 

wdzięczni parafianie ufundowali Tablicę Pamiątkową, która umieszczona została na 

przedniej ścianie kościoła. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy odbyła się dnia 

12-go lipca, 1942 roku. Poświęcenia dokonał długoletni przyjaciel śp. Ks. Kanonika, 

Przew. Ks. Prałat Puchalski z Brooklyn, N. Y., a zaś dnia 25-go października tegoż roku 

poświęcono piękny pomnik na grobie śp. Ks. Kanonika Kruczka, ufundowany przez 

wdzięcznych parafian. I tu znowu aktu poświęcenia dokonał Przew. Ks. Prałat Puchalski, a 

mowę wygłosił O. Generał Władysław Zapała, C. R. oddał publiczne uznanie parafii za jej 

24-ro letnią pracę na polu społeczno patriotycznym. Mowa jego, wpisana w protokół 

Kongresu, faktycznie urzeczywistniła rolę tutejszej parafii w historii Stanów Zjedno-

czonych, która po wieczne czasy świadczyć będzie o współudziale parafii M. B. Różań-

cowej w Passaic, N. J., w dziejach tutejszego kraju. 

Ks. Prał. Puchalski Święci Pomnik 

W związku z poświęceniem sztandaru służbowego, na którym widnieje liczba pa-

rafian służących w wojsku, a które odbyło się dnia 16-go sierpnia, 1942 roku, nad-

zwyczajnie wielki honor przypadł parafii M. B. Różańcowej, kiedy przemawiając w Izbie 

Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kongresman Gordon Canfield, obecny 

na powyższym poświęceniu. 

W dodatku do powyższego, parafia doznała dalszych honorów dnia 22-go listopada, 

tegoż roku, kiedy na Bankiecie z okazji 20-letniej rocznicy święceń kapłańskich Ks. 

Proboszcza Kowalczyka, major miasta Passaic wręczył mu certyfikat uznania dla parafian 

za ich pracę i udział w sprzedaży amerykańskich bondów wojennych. 

Rok 1942, pierwszy pod gospodarstwem nowego proboszcza, Ks. Kowalczyka, 

zakończył się nadzwyczaj pomyślnie. Ożywieni jego energią, zapałem i gorliwością, 

parafianie, okazując prawdziwie podziwu godną ofiarność i współpracę, spłacili w tym 

roku 27,800 dolarów z długu parafialnego. W tej sumie spadek po śp. Ks. Kanoniku 

Kruczku, który pamiętając o swej ukochanej parafii, zapisał jej 12,000 dolarów, nie grał 

żadnej roli, gdyż ta część dochodu pozostała w bilansie na rok 1943. 

Spłacając tę sumę, dług parafialny po raz pierwszy opadł poniżej 100,000 dolarów 

Pierwszy i najtrudniejszy, jak wszystkie początki, egzamin swego włodarstwa zdał nowy 

proboszcz z pochwałą. 

Srebrny Jubileusz 

Rozpoczął się rok 1943, rok Srebrnego Jubileuszu parafii M. B. Różańcowej. Pa-

trząc wstecz na te skromne początki i nadludzkie wprost wysiłki w przezwyciężeniu 

napotykanych trudności, i patrząc obecnie na osiągnięte mimo wszystko rezultaty, 

wskazanym było, ażeby ten rok jubileuszowy upamiętnić odpowiednim obchodem. 

Pierwszym krokiem w tym kierunku było posiedzenie, odbyte dnia 31-go stycznia, w celu 

zorganizowania komitetu jubileuszowego. Jak wielkim był entuzjazm i zapał do pracy 
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świadczy fakt, że na samym posiedzeniu członkowie Komitetu sami złożyli 1,300 dolarów 

na zaproponowany Fundusz Jubileuszowy. Uchwalono przeprowadzić kampanię, celem 

której miało być zebranie Funduszu Jubileuszowego w sumie 25,000 dolarów. Cała praca i 

wysiłki parafian od tego czasu skupiły się w osiągnięciu tego celu. 

Formalne otwarcie Roku Jubileuszowego odbyło się dnia 28-go lutego uroczystą 

procesją i sumą, w której udział wzięli Przew. Ks. Prałat Jan J. Dauenhauer, V.G., w 

zastępstwie niedomagającego Ks. Biskupa, liczne duchowieństwo, towarzystwa, or-

ganizacje i wielka liczba wiernych. 

Do wzrastającej liczby kapłanów, wychowanków tutejszej parafii, dnia 20-go 

czerwca dodano imię Ks. Jana D. Pokrywki, który w tym dniu odprawił w swoim kościele 

parafialnym pierwszą Mszę św. i udzielił swej rodzinie i wiernym błogosławieństwo nowo 

wyświęconego kapłana. 

Akcja zbierania ofiar na Fundusz Jubileuszowy pięknie się rozwijała. Urządzono 

kilka zabaw i pikników parafialnych, z których zrealizowano pokaźną sumę na rzecz 

funduszu. Całkiem niespodziewanie zaczęły wpływać ofiary od naszych chłopców, 

pełniących służbę wojskową w Afryce, w Anglii, na Wyspach Pacyfijskich i z wielu innych 

obozów wojskowych i portów marynarki wojennej. Parafia była mile zaskoczona, tym 

bardziej, że ofiary te były całkiem dobrowolne, bez żadnego apelu lub prośby ze strony 

Komitetu Kampanii, którego praca z każdym dniem nabierała szybszego tempa. W dniu 

pisania tegoż rozdziału, kampania jeszcze nie skończyła się, a już prawie że celu dopięto. 

Dzięki ofiarom złożonym w Funduszu Jubileuszowym można było spłacić z długu 

parafialnego 33,000 dolarów, tak, że dług pozostający na parafii przedstawia tylko połowę 

tego co było, kiedy Ks. Kowalczyk objął rządy w parafii. Srebrny Jubileusz parafii zapisze 

się niezatartymi zgłoskami w historii parafii. Zakończenie Jubileuszu będzie 14-go 

listopada i sądzić można z uroczystości otwarcia, że zakończenie będzie o wiele więcej 

wspanialsze, o czym pisać będą historycy późniejsi. Cześć założycielom i 

fundatorom—uznanie wielkie wszystkim, którzy obecnie do parafii należą, a wieczną 

niech będzie pamięć śp. Ks. Kanonika między nami. 

Towarzystwa i Organizacje 

Każda polska parafia katolicka w Ameryce nie tylko jest ogniskiem życia reli-

gijnego, ale zarazem ośrodkiem wszelkich działalności narodowych, organizacyjnych i 

społeczno-oświatowych w danej kolonii. Te znów w wielkiej mierze polegają na sile 

towarzystw i klubów w danej parafii. To też od samego założenia parafii M. B. Różańcowej 

zorganizowane zostały przy parafii towarzystwa parafialne, zgromadzenia duchowne i 

towarzystwa świeckie. Tegoż roku obchodziły 25-lecie swego założenia 

towarzystwa—-św. Szczepana, gr. 62 S.S.P., i Tow. M. B. Różańcowej, gr. 86 S.S.P., jako 

też i Bractwo Różańcowe i III Zakon św. Ojca Franciszka. Najstarszym towarzystwem w 

parafii, zorganizowanym w roku 1902, a mieszczącym się obecnie w parafii już od 

kilkunastu lat, jest Tow. M. B. Różańcowej, gr. 697 Z.P.R.K. Z biegiem czasu tworzyły się 

nowe towarzystwa, jak Tow. Arcyb. Cieplaka, gr. 948 Z.P.R.K., Tow. św. Andrzeja 

Boboli, gr. 137 S.S.P., Tow. Najśw. Imienia, Holy Name Society, Klub Młodzieńców M. 
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B. Różańcowej, Klub Chłopców św. Stanisława Kostki, Klub Panien św. Teresy, Dzieci 

Maryi, Tow. Ministrantów pod opieką św. Alojzego, drużyna Harcerzy (Boy Scouts) i t. 

zw. organizacja młodzieży, C.Y.O. W dziedzinie muzyki i śpiewu kościelnego wyrobiły 

sobie renomę Chór Parafialny św. Jadwigi i młodszy chór św. Katarzyny. Wszystkie te 

organizacje dziś stanowią żywą cząstkę ogólnej organizacji parafialnej i popiecze wszelkiej 

działalności na dobro parafii. 

Dzieło Patriotyczne 

Lata wojenne, tak Wojny światowej, jako też i obecnie trwającej walki o wolność 

narodów, to prawdziwie bohaterski okres w parafii M. B. Różańcowej. Podczas Wojny 

Światowej obok wielkich ofiar na budowę kościoła i szkoły składali parafianie hojne datki 

i na sprawy narodowe, jak na Dar Majowy lub na Fundusz Wydziału Narodowego. 

Pamiętano o żołnierzu polskim we Francji i w Polsce, pospieszono z pomocą uciśnionemu 

Lwowowi, przesyłając do Polski żywność i pieniądze. Na każde wezwanie czy to Białego 

Krzyża Polskiego, czy Czerwonego Krzyża Amerykańskiego, czy też jakiejkolwiek 

instytucji dobroczynnej, chętnie i ofiarnie spieszyli tutejsi parafianie z datkami. 

Spełniono też wiernie w owych latach obowiązek obywatelski względem Stanów 

Zjednoczonych, zakupując amerykańskie obligacje, t. z w. Liberty Bonds, w sumie 

368,000 dolarów. A kiedy Polska zażądała pożyczki od Wychodźstwa, na apel Rządu 

Polskiego w samej kancelarii parafialnej rozprzedano obligacji Pierwszej Polskiej 

Państwowej Pożyczki Zagranicznej za 183,000 dolarów. 

Powyższa historia powtarza się podczas obecnej wojny. Kiedy zdradziecki wróg 

napadł na ukochaną Ojczyznę Polskę, myśl stworzenia centralnego Komitetu Ra-

tunkowego wyszła od śp. Ks. Kanonika Kruczka, który też został jednogłośnie wybrany na 

pierwszego prezesa tegoż komitetu. Od kilku miesięcy przewidując wybuch wojny, 

składali parafianie fundusz na polskie cele ratunkowe, które z powstaniem Polskiego 

Komitetu Ratunkowego na 

Powiaty Passaic i Bergen oddali temuż do dyspozycji. Ofiary na te cele zbiera się w 

dalszym ciągu bez ustanku. Wielu z parafian dobrowolnie się opodatkowało i regularnie 

opłacają swe ofiary na cele ratunkowe. 

Z chwilą, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do czynnego udziału w tej wojnie, w 

kancelarii parafialnej rozpoczęto sprzedaż Amerykańskich Bondów Wojennych, których 

do tego czasu parafianie zakupili za przeszło 200,000 dolarów. Niemały udział w tej akcji 

bierze szkoła parafialna M. B. Różańcowej, trzymająca pod tym względem prym między 

wszystkimi szkołami, tak publicznymi, jako też i parafialnymi, w mieście Passaic. Szkole 

naszej parafialnej słuszne oddał uznanie dziennik angielski "Passaic Daily Herald-News". 

Szkoła Parafialna 

Niemniej na polu oświatowym zrobiono w tych 25-ciu latach wielkie postępy, o 

czym chlubnie świadczy spora liczba kapłanów, zakonnic, nauczycieli i innych pro-

fesjonalistów, jak również ta wielka rzesza młodzieży kształcącej się po rozmaitych 

wyższych zakładach, kolegiach i uniwersytetach. Dodatnie świadectwo o systemie 
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wychowawczym tutejszej szkoły zdaje coraz większa liczba wychowanków pełniących 

służbę w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych z rangą oficerską. 

Patrząc wstecz na dzieło dokonane w tych ubiegłych 25-ciu latach, parafianie M. B. 

Różańcowej mogą z należytą dumą je przekazać przyszłym pokoleniom do dalszego 

utrwalenia i rozwoju. Ci, idąc w ślad swoich przodków, mogą śmiało patrzeć w lepszą 

przyszłość, pewni, iż postępują, jak przystało na Polaków i Katolików, w imię haseł Bóg i 

Ojczyzna. 

 


