
 
1

SZKIC DZIEJÓW PARAFII MATKI BOSKIEJ ROŻANCOWEJ W PASSAIC 
NEW JERSEY 

(Golden Jubilee 1918-1968 Holy Rosary Church, Passaic, NJ) 

 
Naród Polski, od przeszło tysiąca lat chrześcijański, gdziekolwiek się znajdzie na 

globie ziemskim, natychmiast buduje świątynie dla oddawania czci Bogu należnej. 
Immigracja polska, pęczniejąc w swej liczbie, przerosła możliwości skutecznego 
obsługiwania jej potrzeb duchownych przy kościele św. Józefa w Passaic N.J. Szybko 
powstaje myśl utworzenia osobnej parafii. Do pierwszych jej organizatorów należy Przew. 
Ks. Prałat Ignacy Szudrowicz wraz z Janem Żurawskim, Jakubem Serafinem i Józefem 
Kupiszewskim. Był to rok 1913. Administratorem nowej parafii Matki Boskiej 
Różańcowej zostaje aż do roku 1917 ks. Prałat Juliusz Manteuffel, aktualny proboszcz 
parafii św. Józefa. W maju 1917 roku Biskup Jan J. O'Connor mianuje, wśród 
wykreślonych granic parafii Matki Boskiej Różańcowej, proboszczem Ks. Stanisława Jana 
Kruczka, dotychczasowego proboszcza parafii św. Michała w Lyndhurst, N.J. Mimo szalo-
nych trudności powojennych już w roku 1918 zdołano poświęcić ziemię pod nowy kościół 
tak, iż w rok potem, sala pod kościołem była zdolna spełniać tymczasowe zadanie Domu 
Bożego. Dotąd bowiem wszelkie nabożeństwa odprawiano na obszernej sali przy ulicy 
8-mej staraniem Ks. Kanonika Kruczka. Sam będąc imigrantem, jako gorliwy kapłan i 
gorący patriota stara się obudzić w ludzie swoim ducha chrześcijańskiego i wysokie 
poczucie godności narodowej. Ofiarność ludu polskiego na rzecz kościoła zawsze jest 
znamieniem jego ducha. Nowy budynek kościelny zostaje wykończony w roku 1921, 
zdolny pomieścić tysiąc ludzi. Polskie Siostry Felicianki, dzięki staraniom Ks. Kanonika, 
obejmują szkołę parafialną, która się mieści nad kościołem ostatecznie wykończonym w 
pierwszej połowie roku 1922. 

1 w tym to właśnie roku, dnia 11 go czerwca odprawił swą Prymicję Ks. Franciszek 
P. Kowalczyk, późniejszy proboszcz parafii. Nie wiedział jeszcze neoprezbiter, że 
pozostanie w tej parafii jako wikary przez następne 16 lat. Radość parafian z racji pierwszej 
mszy św. Ks. Kowalczyka przyćmiły ciemne dymy pożaru kościoła i szkoły, które spłonęły 
następnego zaraz dnia. 1 znowu podkreślić należy niezłomnego ducha wiary i ofiarności 
ludu polskiego w tej parafii. Pod koniec bowiem tego roku kościół i szkoła zostały 
odbudowane tak, iż w kwietniu następnego roku dokonano poświęcenia. Na uroczystość 
św. Franciszka Asyskiego, 4go października zaś poświęcono wspaniałe organy 
elektryczne. 

W roku 1926 parafia Matki Boskiej Różańcowej ma szczęście gościć u siebie 
męczeńską postać Ks. Arcybiskupa Polskiego Jana F. Cieplaka. Po powrocie z więzienia 
bolszewickiego obrał on sobie plebanię naszą za kwaterę. Jednakże nie na długo, bo już w 
lipcu 1926 oddał Bogu swego wielkiego ducha, którym służył do ostatniego tchnienia 
Kościołowi, bliźnim i sprawie Polskiej. Pogrzeb należał do jednej z najwspanialszych 
manifestacji narodowych. Proces beatyfikacyjny Arcybiskupa Cieplaka obecnie jest w 
toku. 
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W roku 1927 wykończono ostatni budynek tj. klasztor dla sióstr Felicjanek oraz 
uroczyście go poświęcono. I w ten sposób praca nad zorganizowaniem parafii oraz 
zabudowaniami została ukończona. W 10-tą rocznicę istnienia parafii oraz dla uczczenia 
tak chwalebnie wykończonego dzieła specjalny Komitet Jubileuszowy wziął na swoje 
barki spłacenie, przynajmniej częściowo, długu parafii. Tego samego roku wszyscy 
parafianie przeżywali radośnie uroczystość święceń kapłańskich jeszcze jednego "syna 
parafii", dziś już zmarłego Ks. Józefa Dziewic. Pierwszą swoją mszę św. celebrował w 
kościele Matki Boskiej Różańcowej dnia 3go czerwca 1928 r. 

Nastały niestety bardzo ciężkie czasy . Przyszła depresja. Prawie każdy ze starszych 
parafian pamięta jak trudno było o najkonieczniejsze nawet rzeczy do życia. Dlatego 
wszelkie wysiłki w parafii skierowane były ku temu, by wspomóc setki rodzin w parafii 
potrzebujących najprymitywniejszych rzeczy do życia codziennego. W ciągu tych ciężkich 
lat najpierwszym zadaniem parafian było zbieranie i rozdzielanie żywności, odzieży, 
wyszukiwanie pracy dla najbiedniejszych w parafii. Nie wszystko jednak było takie przy-
kre i ciężkie. Fakt obchodzenia dziesiątej rocznicy święceń kapłańskich Ks. Franciszka P. 
Kowalczyka należał do tych jasnych promieni, rozbudzających ducha nadziei i radości 
wśród parafian. Rocznica ta przypadała na dzień 12go czerwca 1932 roku. W dwa lata 
potem Generał Józef Haller, wielki patriota i bohater narodowy, złożył swoją wizytę w 
naszej parafii. I znowu przyszedł radosny moment jeszcze jednych święceń kapłańskich 
parafianina Ks. Jana Żak. Prymicje odbyły się dnia 27go maja 1934 roku. 

A w roku 1935 Ks. Proboszcz Kanonik Stanisław Kruczek miał obchodzić Srebrny 
Jubileusz swoich święceń kapłańskich. Parafianie stawali na głowie, by zebrać jak 
największy fundusz dla umorzenia długów parafialnych. W roku 1937 została kanonicznie 
erygowana Diecezja Patersońska. Najprzew. Ks. Biskup Thomas H. McLaughlin został jej 
pierwszym Ordynariuszem. 

Niezwykłe ożywienie ducha wiary w parafii należy przypisać 20-tej rocznicy 
istnienia parafii. Obchód tej znamiennej chwili rozpoczął się solennym nabożeństwem w 
kościele ozdobionym nowymi witrażami, ofiarowanymi przez samych parafian. Na bankie-
cie obecnymi byli wielcy dostojnicy kościoła, miasta oraz stanu New Jersey. 

W grudniu 1938 roku Ks. Franciszek P. Kowalczyk został mianowany proboszczem 
parafii Matki Boskiej Miłosiernej w miejscowości Whippany, N.J. Wiadomość ta przyjęta 
była przez tutejszych parafian z uczuciem radości i smutku. Po wielu latach pracy 
duszpasterskiej na Różańcowie opuszcza Ks. Kowalczyk swą parafię dnia Igo stycznia 
1939 r., aby objąć stanowisko proboszcza w Whippany, N.J. 

Dnia 1-go września 1939 roku wybucha Druga Wojna Światowa. Rozpoczęła się 
zbrodniczym napadem Niemców na Polskę. I znowu przed parafianami M. B. Różańcowej 
stanęły nowe zadania pomocy dla okupowanych przez najeźdźcę rodaków. W tym samym 
czasie parafianie zajęci byli organizowaniem obrony Amerykańskiej. Ks. Kanonik 
Kruczek, przygnębiony smutnym losem swej ukochanej Ojczyzny Polski, został 
sparaliżowany, tak iż obowiązki duszpasterskie musiał przejąć jego asystent Ks. Antoni 
Kurzynowski. Ataki paraliżu zaczęły się powtarzać tak, iż ceniony i ukochany przez 
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wszystkich Proboszcz odszedł z tego świata dnia 23 listopada 1942. Smutek i żałoba 
parafian po ukochanym duszpasterzu ustąpiła miejsca radości na wiadomość, iż na nowego 
proboszcza parafii został mianowany przez Biskupa były asystent Ks. Franciszek P. 
Kowalczyk. Po trzech latach swej nieobecności tutaj Ks. Kowalczyk wraca "do domu". W 
tym samym roku Stany Zjednoczone przystąpiły oficjalnie do wojny. Udział parafii w akcji 
patriotycznej zarysował się silnie w pamięci ludzkiej przez poświęcenie pierwszej Tablicy 
Honorowej z nazwiskami poległych parafian w służbie Ojczyzny w roku 1942. Wtedy też 
nasza parafia stanęła na pierwszym miejscu tych, którzy sprzedawali tzw. "bondy 
wojenne". 

Przychodzi Srebrny Jubileusz parafii. Formalne jego rozpoczęcie nastąpiło w lutym 
1943 r. Zupełnie słusznie parafianie szczycili się ze swoich osiągnięć, uwieńczonych 
wspaniałymi skutkami. Ustawiczna pomoc finansowa i dobra wola wydatnie zniosły długi 
parafialne w ciągu niespełna kilku lat. Radości Roku 

 
Jubileuszowego zwiększył fakt święceń i prymicji jeszcze jednego parafianina Ks. Jana D. 
Pokrywki. 
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Chlubnie zapisała swe imię Parafia Matki Boskiej Różańcowej w historii przez 
wspaniałe wysiłki na rzecz sprawy wojennej sprzedawaniem "bondów wojennych" oraz 
osobistymi ofiarami, wysyłając na front ponad 500 młodych mężczyzn. W uznaniu zasług 
parafii wobec sprawy obrony wolności narodów, przewodniczący Legionu 
Amerykańskiego P. Gerald V. Carroll wręczył przedstawicielom kościoła maszt i flagę 
amerykańską. Formalne wręczenie oraz zainstalowanie masztu i flagi na gruntach między 
plebanią i kościołem miało miejsce dnia 17 września 1944 r. 

Jak każda wojna, tak i ta zostawiła po sobie niezliczone szeregi ludzi dotkniętych 
ciężko fatalnymi jej skutkami. Wszystkie myśli i wysiłki parafian Różańcowa zostały 
skierowane ku niesieniu pomocy Rodakom: inwalidom, bezdomnym i sierotom. Pod 
wodzą pełnego ducha patriotycznego swego Proboszcza Ks. 

Kowalczyka parafia rozpoczęła kampanię na rzecz pomocy Amerykańskiej dla 
Polski. W roku 1947 okolica Passaic przekroczyła wyznaczoną na siebie kwotę zbiórki 
funduszów, odzieży i zapasów żywnościowych. A nawet, jak się potem okazało, kampania 
nasza stała na pierwszym miejscu w Stanach, przekraczając podwójnie nałożoną kwotę. 

Na rok 1948 przypada Trzydziesta Rocznica istnienia parafii. Dlatego rozpoczęto 
wcześnie przygotowania do tej uroczystości. Ułożono nową podłogę w kościele, 
wstawiono nowe światła oraz odrestaurowano cały kościół. Rozpoczęto nową kampanię 
celem umorzenia długów parafialnych. Dnia 2Igo listopada na pięknej sali parafialnej 
odbył się Bankiet Jubileuszowy. W obecności Ks. Biskupa Tomasza A. Boland spalono 
zastaw hipoteczny. W ciągu krótkich sześciu lat swojego duszpasterzowania Ks. 
Franciszek P. Kowalczyk wypłacił całkowicie resztę długów parafialnych. 

I znowu parafia cieszyła się dwiema wielkimi uroczystościami mszy świętych 
prymicyjnych. Naprzód Ks. Apoloniusz Krajewski, urodzony w Passaic a wychowany w 
Polsce, studia seminaryjne ukończył w Ameryce. Wyświęcony na kapłana przez Biskupa 
McLaughlin odprawił swą Prymicję w naszym kościele dnia 20go lutego 1945 
roku.—Drugim prymicjantem był Ks. Stanisław Schinski, siostrzeniec Ks. Wojciecha 
Kowalskiego, urodzony i wychowany w parafii Matki Boskiej Różańcowej, pierwszą 
swoją mszę św. celebrował tutaj dnia 19go maja 1951 r. 

Nawał prac duszpasterskich nie stoi na przeszkodzie Ks. Proboszczowi 
Kowalczykowi do prowadzenia nadzwyczaj żywej i skutecznej pracy na niwie społecznej i 
narodowej. Gorący patriota roztacza swe opiekuńcze skrzydła nie tylko nad rodakami w 
parafii ale nawet na całym okręgu Metropolii Nowo Yorskiej. Pamięta wydatnie również o 
sierotach i emigrantach polskich na całym świecie. Polscy uchodźcy w Kanadzie, Europie, 
Australii, Afryce i Ameryce Południowej nawet doznały nieraz jego wydatnej pomocy. 
Świadczy o tym olbrzymia korespondencja Ks. Kowalczyka, jaka się zachowała do dziś. W 
uznaniu ogromnych zasług pełnego energii i zapału kapłana Polskiego, Rząd Polski na 
Wygnaniu w Londynie nadaje Ks. Kowalczykowi ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI, wręczony 
osobiście przez Pana Ambasadora Józefa Lipskiego. Niedługo potem Różańcowo raduje 
się znowu wielkim zaszczytem swego Proboszcza a mianowicie nadaniem mu przez Jego 
świątobliwość Papieża Piusa XII godności Prałata Domowego Jego świątobliwości. Nie 
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było parafianina, któryby nie przeżywał wspólnie radości z tak wielkiego zaszczytu swego 
Proboszcza. Uroczysta inwestytura odbyła się dnia 14-go listopada 1954 r. przez Biskupa 
James McNulty. 

Ks. Prałat Franciszek P. Kowalczyk zawsze potrafił znaleźć czas poza swymi 
zajęciami duszpasterskimi na niezliczone prace społeczne związane z jego przynależeniem 
do szeregu organizacji charytatywnych. Będąc czynnym członkiem Czerwonego Krzyża w 
czasie wojny, zostaje członkiem zarządu Passaickiego Oddziału Czerwonego Krzyża 
Amerykańskiego. Po zwykłym członkostwie Agencji Rozwoju miasta Passaic, zostaje jej 
prezesem. Za wzorowe prowadzenie dzieła wspomagania rodaków w Polsce dostaje Krzyż 
Komandorski "Polonia Restituta"—najwyższe odznaczenie nadane przez Rząd Polski na 
Wygnaniu w Londynie. Zeszło się to razem z 35-tą Rocznicą święceń kapłańskich Księdza 
Prałata. A było to dnia 24-go listopada 1957 r. Wreszcie dnia 14-go grudnia Biskup 
McNulty oficjalnie dokonuje inwestytury Ks. Prałata jako Protonotariusza Apostolskiego. 

W roku 1961 parafia nabywa posesję po drugiej stronie Wall Street, naprzeciwko 
plebanii, między ulicą 9-tą a rzeką Passaic. Planowano przemienić małą fabryczkę na 
Ośrodek Młodzieży parafii Matki Boskiej Różańcowej. Służyłby on również dla grup 
harcerskich oraz wszelkich innych organizacji młodzieżowych. Plac otaczający ten 
Ośrodek miał być użyty na parkowisko dla wygody parafian. Rozpoczęto Kampanię 
Budowlaną. Celem jej było przynieść parafii 35,000.00 dolarów na pokrycie kosztów 
budynku Ośrodka a jednocześnie na odnowienie i przeróbkę fasady i frontu kościoła. 

Niedługo potem zniesiono mur poza kościołem celem powiększenia terenu zabaw 
czy gier dla dzieci szkolnych. Zarząd miasta ustosunkował się przychylnie do tego zamiaru 
pozwalając nawet na użycie terenu przyległego do gruntów parafialnych oraz ofiarując 
potrzebne na gruntach sprzęty do gier dla dzieci szkolnych. Dalej zbudowano garaż dla 
sióstr tuż przy ich konwencie. Parkowisko przy plebanii zostało powiększone i wyłożone 
twardą nawierzchnią, tak iż wozy mogły zajeżdżać i wyjeżdżać z obu stron kościoła. 
Wreszcie zbudowano dodatkowo kuchnię przy garażu dla przygotowywania potraw na 
pikniki i inne afery parafialne. 

Przez wiele lat diecezja przeprowadzała doroczną zbiórkę na budowę dla pokrycia 
niezmiernych wydatków na ciągle rosnące potrzeby djecezii. W roku 1964 Ks. Biskup 
Navagh rozpoczął intensywną kampanię na małe Seminarium Diecezjalne oraz kilka 
budynków gimnazjalnych. Różańcowo obciążono kwotą 84,000.00 dolarów. Komitet 
Kampanii pod przewodnictwem Proboszcza Księdza Infułata Kowalczyka skutecznie 
pracował nad osiągnięciem jak największej ilości zobowiązań od parafian. Rezultatem tej 
pracy było $102,000.00 w zobowiązaniach do zrealizowania w ciągu dwóch lat. 

W roku 1966 cały świat polski obchodzi MILLENIUM POLONIAE tzn. 
TYSIĄCLECIE CHRZTU POLSKI. Ks. Infułat Kowalczyk zaprowadza w swym kościele 
miesięczną nowennę Milenijną w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Koroną Nowenny 
Milenijnej było trzydniowe nabożeństwo przed sprowadzonym przez Ojców Paulinów z 
Doylestown, Pa. Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, wierną kopią cudownego 
obrazu w Częstochowie w Polsce. Cały zaś Obchód Milenijny zakończono dnia 27 
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września przy udziale Biskupa Władysława Rubina z Rzymu, osobistego przedstawiciela 
Ks. Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. 

Przyszedł czas na gruntowne odnowienie kościoła i sali parafialnej. Zaczęto więc od 
Auditorium, odnawiając je całkowicie ku wielkiemu zadowoleniu parafian i gości. Ściany 
wyłożono płytami imitującymi drzewo, wstawiono nowy sufit, zupełnie nowe światła oraz 
zaprowadzono poraź pierwszy w historii parafii sztuczne ochładzanie. W przewidywaniu 
Roku Jubileuszowego parafii Ks. Infułat porobił plany już wcześnie w 1967, aby 
całkowicie przystosować kościół do wymogów nowoczesnej Liturgii, według wskazań 
Drugiego Soboru Watykańskiego. W czasie prac nad odnawianiem kościoła wszystkie 
msze święte i nabożeństwa były odprawiane w odnowionej już sali parafialnej pod 
kościołem. W Sanktuarium wstawiono nowy ołtarz, gdzie msze święte będą odprawiane 
twarzą do ludzi. Wstawiono nowe ławki z jasnego drzewa oraz czerwony dywan na całej 
podłodze kościoła i w zakrystii. Dodano urządzenia sztucznego ochładzania dla wygody 
parafian w czasie upałów letnich. Dla niektórych parafian odnowienie to wydało się zbyt 
drastyczne ale wkrótce wszyscy uznali klasyczne piękno i uderzającą prostotę, 
odpowiadającą świątyni Boga Żywego. Wszystkie figury w kościele zostały prześlicznie 
przemalowane i umieszczone w osobnym miejscu pod chórem kościoła. Każdy odczuwał 
piękno ciepłych barw i zupełnie słusznie chlubił się, że to właśnie nasz kościół był 
pierwszym w okolicy w ten właśnie sposób odnowionym. Aby zapobiec wpadnięciu w 
długi, rozpoczęto Kampanię na Odnowienie Kościoła. Ofiarność ludu Polskiego jak 
zawsze, wykazała się wielką wspaniałomyślnością. Dzięki temu najważniejsza część prac 
nad odnowieniem kościoła została ukończona w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, tak, 
że nastrój świąteczny ludu zlewał się z radością uroczystej Pasterki tego roku. 

Poczucie głębokiego zadowolenia przepełniało serca wszystkich parafian z 
olbrzymich osiągnięć w przygotowaniu na rok Jubileuszowy 1968. I słusznie. Przepięknie 
odnowiony kościół, wspaniale odrestaurowana sala parafialna, sztuczne ochładzanie w 
kościele i na sali słusznie dawały powód do tych uczuć. Dnia 3go marca na uczczenie 
pamięci pierwszej oficjalnej mszy św. w tej parafii 50 lat temu, odprawiono specjalną mszę 
św. dla zainicjowania Jubileuszu. Wszystko i wszyscy w parafii żyło nadzieją wielkich 
obchodów na dzień 17 listopada b.r. 

Ogólną radość nastrojów złamała straszna wieść, która rozeszła się lotem 
błyskawicy po parafii i po całym kraju. Ukochany nasz Wódz duchowny, rano dnia 8go 
marca 1968 r. oddał Bogu ducha. Nie było jednej osoby, której serce nie ściskałby 
gwałtowny żal po ukochanym Pasterzu Ks. Infułacie Franciszku P. Kowalczyku. Jego 
ustawiczne prace i wysiłki pełne poświęcenia dla dobra swoich owieczek, ku większej 
chwale Boga i Ojczyzny tak tej w której przyszedł na świat, jak tej z której pochodzili jego 
rodzice, były zawsze dla niego natchnieniem, którym ożywiał swoich parafian i 
współrodaków. Natchnienie to wziął sobie lud do serc jako wielkie dziedzictwo Jego wiary 
i przywiązania do sprawy Bożej i narodowej. 

Hołd jaki parafianie, rodzina, przyjaciele i znajomi składali pamięci zmarłego, 
którego ciało wystawione było na plebanii i w kościele, uwieńczyła msza św. pogrzebowa 
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koncelebrowana przez samego Biskupa Casey jak też dziesięciu byłych asystentów. 
Przebijała w niej głęboka nadzieja wielkiego zmartwychwstania, podkreślona pieśnią 
kościelną z Wielkiej nocy "Wesoły nam dzień dziś nastał, tego dnia Chrystus zmart-
wychwstał..." Nieprzeliczone tłumy ludu miejscowego i z najdalszych stron kraju 
odprowadziły ciało na wieczny spoczynek na cmentarz św. Mikołaja, gdzie ułożono je w 
grobie tuż obok jego pierwszego proboszcza Ks. Kanonika Stanisława Kruczka. Ból i 
żałość parafian powiększała świadomość, że z tym człowiekiem odszedł ich wódz 
duchowy i narodowy o jakiego będzie bardzo trudno w przyszłości. 

W dniu 26 marca tegoż roku Ks. Biskup Casey mianował nowego proboszcza na 
Różańcowo a został nim Ks. Józef Ducas, ostatnio będący proboszczem u św. Agnieszki w 
Paterson N.J. Pierwsze swe lata kapłańskie spędził Ks. Józef Ducas jako asystent na parafii 
św. Józefa w Passaic N.J. Pracował tam około dziesięciu lat. Następnie był proboszczem 
polskiej parafii św. Jacka w Paterson gdzie spędził 18 lat. Z takim przygotowaniem Ks. 
Ducas łatwo podjął zadanie włożone na jego barki, mając głębokie zrozumienie charakteru 
obecnej parafii. Obchody Złotych Godów parafii Matki Boskiej Różańcowej rozpoczynały 
się celebrowaniem 50cio-lecia istnienia różnych organizacji przy-kościelnych i 
kościelnych. Jedną z pierwszych był Złoty Jubileusz 3-go Zakonu św. Franciszka. Potem 
Synów Polski Grupy 86. Dalej mieliśmy uroczyste śniadanie pokomunijne Towarzystwa 
Różańcowego, Oddziału Angielskiego. Następnie Bankiet Jubileuszowy Klubu 
Młodzieżowego przy parafii; Pierwsza Komunja św. dzieci szkolnych; coroczna 
uroczystość wieńczenia Statuy Matki Boskiej w maju, wreszcie Karcianka parafialna i 
Piknik Parafialny. Wszędzie tu nowy proboszcz brał żywy i aktywny udział. Pozostałe dni 
Roku Jubileuszowego mają w swoim zanadrzu Pierwszą Komunię św. dzieci szkolnych na 
dzień 27 października ze szczytowym punktem Mszy świętej Jubileuszowej w dniu 17go 
listopada, którą będzie celebrował wspólnie z innymi księżmi Ks. Biskup Casey o 12-tej w 
południe. Następnie odbędzie się uroczysty Bankiet na sali parafialnej o godzinie 5-tej po 
południu z udziałem parafian i wielu dostojnych gości. 

 
ROZANCOWO PATRZY W PRZYSZŁOSC. 

Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Passaic N.J. pierwotnie założony dla Polskich 
Immigrantów we wschodniej części miasta, nazwanej "Dundee", był świadkiem wielu 
zmian w ciągu ubiegłych pięćdziesięciu lat. 

W miarę liczebnego rozrostu Polonii, wiele rodzin przenosiło się do Wallington N.J. 
gdzie utworzono parafię polską Najśw. Serca Pana Jezusa. Wiele innych rodzin przenosiło 
się do pobliskich okolic i tam włączało się do miejscowych parafii. 

Z czasem, kiedy Polacy ponauczali się języka miejscowego, poczęli się oswajać ze 
zwyczajami swej "drugiej Ojczyzny" i tak powoli rozpoczęła się amerykanizacja Polonii. 
Ostatnio w ciągu jakichś 10-ciu lat mieliśmy intensywny wzrost immigracji polskiej. 
Wielka z nich ilość osiedlała się w najbliższej okolicy i przyłączała do Różańcowa ze 
względu na język polski używany w liturgii kościelnej posoborowej. Parafia nasza staje się 
więc dwujęzyczną i stara się jak najlepiej zaspokoić duchowe potrzeby wszystkich. 
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Skutki Drugiego Soboru Watykańskiego weszły głęboko w życie parafian 
Różańcowa. Możnaby to zauważyć bodaj po tym, że wszystkie ornamentacje kościelne 
wedle tradycji katolickiej w Polsce oraz nabożeństwa dodatkowe ustąpiły nowemu 
wyglądowi i nowej liturgii. Wielu wprawdzie powoli przyjmowało te nowości ale 
ostatecznie konieczność i wola Kościoła świętego przemogły. 

I tak w dalszym ciągu kościół Matki Boskiej Różańcowej będzie służył naszym 
rodakom mówiącym po polsku a tym samym będzie usiłował służyć mówiącym wyłącznie 
po angielsku. Na tym bowiem polega duch Kościoła Powszechnego, założonego przez 
Chrystusa Pana dla wszystkich ludzi na ziemi. 
 


