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ROZWÓJ PARAFII ŚW. JÓZEFA 

(Pamiętnik Złotego Jubileuszu Kościoła św. Józefa 1892-1942, Passaic, NJ) 

 

Polacy zaczęli osiedlać się w Passaic około sześćdziesiąt pięć lat temu. Z początku 

liczba ich była nieznaczna. Z latami wzrosła tak, iż w roku 1889 już były posłuchy o 

konieczności budowy kościoła i szkoły polskiej. Dotychczas udawano się na Mszę Św. aż 

do kościoła św. Stanisława, w Nowym Yorku, gdzie proboszczem był ś. p. Ks. Strzelecki. 

Zaś, ze zbudowaniem kościoła Św. Antoniego w Jersey City, zajeżdżała Polonia do owego 

kościoła na nabożeństwa; a swój obowiązek Spowiedzi Kościelnej wypełniała w Passaic, w 

angielskim kościele św. Mikołaja, dokąd ks. Kwiatkowski przyjeżdżał na Święta 

Wielkanocne. 

Porządek ten, acz niedogodny, służył do roku 1892, kiedy 7 września Biskup 

Wigger, na prośby Polonii rozpoczął pierwsze kroki do stworzenia parafii w Passaic. 

Naznacza panów: Jana Madarskiego i Franciszka Krigera, jako trustysów, a Ks. Prałata 

Miggie, jako prezesa nowo powziętej parafii. 

Nowo wybrana rada od razu zabrała się do dzieła. Dwa dni po pierwszym zebraniu 

w kancelarii biskupiej uradzono zakupić parcele na Parker Ave. za $550. Zastaw na ten 

zakup w sumie $200 pożyczono od parafii Św. Mikołaja, który to dług z ofiar z czasem 

spłacono. Reszta zaś pieniędzy pożyczono od Cooley Land Co. 

Po dokonaniu tej transakcji, w roku 1893, za Biskupa 0'Connora, poczyniono kroki 

na budowanie kościoła, pod nazwą Św. Józefa, na zakupionych gruntach, za sumę $2,678. 

Pieniądze te pożyczono w Passaic National Banku, a kontrakt budowy kościoła dano p. 

Korneliuszowi Kievittowi. Kościół ten rozpoczęto stawiać p. nr. 7 Parker Ave. pod 

kierownictwem księdza Kwiatkowskiego. 

Dopiero w roku 1895 Ks. Biskup Wigger naznacza ś. p. Walentego Chlebowskiego 

na proboszcza nowej parafii pod nazwą Św. Józefa, a Aleksandra Malinowskiego i Leona 

Gronkowskiego, jako trustysów. 

Pierwszym krokiem nowego proboszcza było osiedlić się przy kościele. Skoro nie 

było jeszcze zasobów na plebanię, to własnym kosztem nabywa dom pn. 41 Quincy ulicy i 

przeznacza go na parafialną siedzibę. Tak powziął sobie za cel pracować dla dobra Polonii, 

że z pomocą Bożą i ofiarnością parafian spłaci długi zaciągnięte a potem, jeżeli Bóg 

pozwoli, to zabierze się do dalszej działalnością dla dobra parafii i społeczeństwa 

polskiego. 

W przedsięwzięciu tym Bóg mu dopomógł. W roku 1896 spłacono pożyczki 

zaciągnięte, a w cztery lata później zakupiono dziewięć parcel na roku Parker Ave. i 

Monroe ulicy, na budowanie nowego kościoła, albowiem dotychczasowy kościół, który 

służył za dom modlitwy na dole, a za szkołę u góry, okazał się za mały dla Polonii, która w 

przeciągu jedenastu lat wzrosła do ogromnej ilości. 
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Z pozwoleniem Ks. Biskupa przystąpiono do budowy nowego kościoła za $50,000. 

Po roku pracy stanęła wspaniała świątynia, która jest i będzie pomnikiem wskazującym 

wszystkim pokoleniom głęboką wiarę, poświęcenie i przywiązanie pionierów polskich w 

Passaic do kościoła Chrystusowego. 

Zaledwie rozległ się głos dzwonów z wieży nowego kościoła, zabiera się Polonia ze 

swym proboszczem do dalszej działalności. W roku 1901 stawia nową szkołę i dom sióstr 

za $20,000, a rok później budują plebanię za $15,000. 

 

 

Z tymi budowlami długi parafialne wielce się powiększyły, ale Ks. Proboszcz 

wiedział jak je też spłacać. W ciągu dziewięciu lat przy ofiarności parafian spłacił $39,100. 

Dokonawszy tego, okazało się dalej, że szkoła jest za mała. Więc przystąpiono do 

budowy nowej szkoły na Monroe ulicy za $60,000. Z tą budową i pieczą nad paraf ją nie 

kończy się praca tego pierwszego duszpasterza, gdyż gorliwość jego o zbawienie dusz 

sięgała ponad obręb parafialny. Okazało się w roku 1900, że zgromadziła się w Passaic 

dość wielka liczba ludzi niemieckiego pochodzenia. Jako gorliwy kapłan, dbały o dusze 

każdego człowieka, pozwolił im się gromadzić we swoim kościele, co niedziela na mszę 

Św., podczas której sam im głosił Słowo Boże po niemiecku. Ten stan jednak nie trwał 

długo, gdyż w roku 1902 ś. p. Ks. Biskup Wigger daje pozwolenie do założenia w są-

siedztwie niemieckiej parafii pod wezwaniem Św. Trójcy, a proboszczem nie miejscowym 

zamianował ś. p. Ks. Chlebowskiego. 
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W tym także czasie, to jest w roku 1907, okazuje się, że w okolicy Hackensack po-

trzebny jest kościół polski. Niestety Polonia tam zgromadzona była uboga, nie mogąca 

zdobyć się na zakupno kościoła. Jednak ś.p. Ks. Chlebowski ze swą parafią Św. Józefa 

przyszedł im z pomocą. Za pozwoleniem władzy biskupiej paraf ja Św. Józefa pożycza im 

$25,000, za którą sumę kupują kościół i grunta a z wdzięczności ku dobrodziejom na-

zywają swą parafię również parafią Św. Józefa. 

Z tym dziełem dochodzi praca pierwszego duszpasterza do końca. Bóg miłosierny 

powołał go do siebie, aby dać mu koronę niebieską za mozoły i poświęcenia położone dla 

Kościoła Chrystusowego i społeczeństwa polskiego. 

Dnia 17 kwietnia 1912, śp. ks. Biskup O'Connor naznacza energicznego ś. p. Ks. 

Juliusza Manteuffela na drugiego proboszcza. Przyjechawszy do Passaic, przewidział, że 

parafia Św. Józefa wzrosła tak, że będzie trzeba w przyszłości ją podzielić, a tym samym 

stworzyć nową placówkę parafialną. 

Przewidywanie to się wkrótce spełnia, gdyż w roku 1913 zawiązuje się komitet z 

panów Stanisława Buka i Michała Kwaśnika i za radą śp. Ks. Chlebowskiego udają się do 

śp. Ks. Biskupa OConnera z prośbą o założenie nowej parafii pod wezwaniem "Matki 

Boskiej Różańca Świętego". Ks. Biskup przychylny prośbie, daje swoją aprobatę, a z tern 

zabrali się Polacy do stworzenia drugiej wielkiej i przykładnej parafii w Passaic. 

Ta parafia całkiem jednak nie uczyniła zadość potrzebom okolicznej Polonii. 

Okazało się, że w Garfield i w okolicy zwanej Robert Forth zgromadzili się Polacy w tak 

wielkiej liczbie, że potrzeba im było duchownej pieczy sprawowanej przez kapłana 

będącego na miejscu. By to przyspieszyć, parafia Św. Józefa kupuje w tej okolicy loty z 

myślą, że w niedalekim czasie Polacy w Garfield zabiorą się do budowy swego kościoła. 

Tak też się stało. W roku 1917 powstaje urzędowy komitet parafialny, a z tym powstaje, na 

chwałę Boga i dobro polskości, druga parafia Św. Stanisława Kostki, za pośrednictwem 

pracowitego ks. proboszcza śp. Manteuffla. 

Z otwarciem tej nowej parafii, jeszcze nie skończyła się matczyna praca parafii Św. 

Józefa w powiecie Passaic. W roku 1926 okazuje się, że w okolicy Athenia będzie trzeba 

także stworzyć nową placówkę parafialną, bo liczna Polonia tam się zgromadziła. Ta 

sprawa jednak za gospodarstwa śp. ks. Manteuffela nie doszła do skutku. Dopiero następca 

jego urzeczywistnił to przedsięwzięcie. 

Na tej pieczy o domy modlitwy dla Polonii nie ograniczyła się parafia Św. Józefa w 

tym okresie, gdyż pod opieką swego ks. proboszcza, kościół i budynki parafialne także 

były dopatrzone a nawet powiększone. Kościół przez instalacje nowych świateł, przez 

przybudowanie zakrystii i wieży na kościele, okazał' się wspanialszy. Plebania była po-

większona tak, iż mogła swych kapłanów pomieścić, a tego przedtem nie było, bo księża 

wikarzy zamieszkiwali w starym kościele, przerobionym na pokoje mieszkalne. 
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Ś. P. KS. PROB. WALENTY CHLEBOWSKI 

Co więcej, jak wiadomo podczas probostwa śp. ks. Manteuffla wybuchła wojna 

światowa. Podczas tej katastrofy parafia okazała swoje poświęcenie i przywiązanie do 

Stanów Zjednoczonych i ukochanej Polski. Nie tylko około tysiąca jej synów walczyło w 

armiach amerykańskiej i polskiej, ale także starzy i młodzi walczyli z wrogiem dając 

ofiary. Na sam Fundusz Ratunkowy, który był pod egidą Mistrza Ignacego Paderewskiego, 

sama parafia złożyła $28,000, a w bondach amerykańskich złożyła jeszcze wiele więcej. 

Słowem pod duszpasterstwem śp. ks. Prałata Manteuffla parafia Św. Józefa stała się 

nienaruszalnym przykładem pod względem religii i pracy narodowej. 
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Za to Bóg z pewnością śp. Prałata wynagrodził w niebiesiech. Wziął go tam do 

Siebie dnia 14 października 1929 roku, a z woli Swej powołał do kierowania tą wspaniałą 

parafią Ks. Wawrzyńca Szorca. 

Ks. Proboszcz Szorc z gorliwością zabrał się do pracy nad parafią. Powziął sobie, że 

z pomocą Bożą wypłaci ciążące długi a następnie, o ile Pan Łaskawy obdarzy go zdro-

wiem, to upiększy budynki i plac parafialny. 

Co postanowił, to wykonał. W pięciu latach z ofiarnością parafian wypłacił dług 

parafialny w sumie $38,000; a w dwa lata później kościół nie tylko został wymalowany za 

$40,000 ale wprost wewnątrz przerobiony i przyprowadzony do pięknego stylu "Ro- 

masque Renaissance". Na zewnątrz też zaopiekował się gruntami parafialnymi. Upiększył 

je przez artystyczne płoty żelazne, zasadzone drzewa, kwiaty i ziele. Słowem stworzył z 

gruntów parafialnych park, przez co uwydatnił piękność świątyni Św. Józefa. 

Zaledwie tego dokonano, już inne potrzeby parafialne poczęły się okazywać. 

Dawno o- mawiany nowy dom dla Sióstr, stal się teraz niezbędny. Więc za pozwoleniem 

Wielebnego Ks. Biskupa McLaughlina, przystąpiono do tego dzieła w r. 1938. 

Nie upłynęło dwóch lat, a tu już stał za $50,000 kompletnie wyposażony gmach dla 

Sióstr Nauczycielek, z którego parafia św. Józefa jest dumna. 

Po dokonaniu tego okazało się, że sala parafialną potrzebuje naprawy. Do usunięcia 

tego niedomagania gorliwie przystąpił Ks. Proboszcz z parafianami. W przeciągu trzech 

miesięcy sala została odrestaurowana. 

Nowe malowanie, światła, przybory sceniczne, uwydatniły salę tak, iż stoi w szere-

gu najpiękniejszych sal parafialnych. 

Jednak na tej tylko pracy, nie ogranicza się w tym czasie parafia Św. Józefa, gdyż 

troski jej sięgają ponad jej obręb. Okazało się już za śp. Ks. Prałata Manteuffla, że Polacy 

na Athenia potrzebują kościoła. Tą sprawą chętnie dla dobra bliźnich Ks. Proboszcz 

pokierował. Doprowadził ją tak, że spod skrzydeł parafii Św. Józefa stanęła piąta parafia 

Św. Jana Kantego, służąca Bogu i Ojczyźnie. 

Z tym dziełem kończy się dla parafii okres zakładania nowych placówek 

parafialnych, a w roku 1939 rozpoczyna się dla niej nowy okres wojenny, to jest czas 

niesienia pomocy ofiarom drugiej wojny światowej. W tym to czasie rozległ się głos 

wojenny w Polsce: "Bracia do obrony! Wróg krzyżacki wkradł się do granic, by przemocą 

wytępić wszystko, co jest w Polsce! 

Na ten głos powstał ruch obronny w Polsce, a tu na obczyźnie amerykańskiej złączył 

się naród polski w jeden komitet ratunkowy celem niesienia pomocy rodakom cierpiącym 

w Polsce. 
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Do rozwinięcia pracy tego komitetu wielce się przyczyniła parafia Św. Józefa. Sama 

zdołała zebrać z ofiar na fundusz ratunkowy przeszło $17,000. W dodatku wysłała kilkaset 

funtów odzieży i wiele paczek polskim żołnierzom, będącym w niemieckiej niewoli. 

Zaś z chwilą, gdy wróg japoński zdradliwie najechał na port Pearl Harbor i spowo-

dował wojnę z wolnym krajem — Ameryką, to ta praca patriotyczna wzrosła w parafii. 

Wielu z parafii znalazło się w wojsku, inni parafianie zabrali się do walki z wrogiem przez 

kupowanie Bondów Obronnych i przez składanie ofiar na Amerykański Czerwony Krzyż i 

na "United Service Organization." 

Mówiąc o Bondach i ofiarach na te dwie dobroczynne organizacje, to śmiało można 

powiedzieć, że żadna parafia w diecezji tyle nie złożyła, jak parafia Św. Józefa. Pod 

kierownictwem duszpasterza parafianie w szkole zakupili za 22,000 bondów a złożyli w 
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kościele przeszło tysiąc dolarów na Amerykański Czerwony Krzyż i drugi tysiąc na United 

Service Organization. 

Słowem parafia Św. Józefa rozumie dobrze, ze kraj ten jest blisko Polski; kraj w 

którym zarówno wolno czcić każdemu Boga i Matkę Boską Częstochowską. I stąd jest w 

parafii zarówno nadzwyczajne poświęcenie dla Stanów Zjednoczonych, jak i Polski. 

O, zaprawdę wzniosłą i przykładną jest ta cała historia Parafii Św. Józefa. Do roz-

woju jej przyczynili się wiele, pracując ręka 

w rękę ze swymi proboszczami, księża Wikarzy, za co parafianie składają im 

szczere u- znanie. 

Wielebne Siostry Nauczycielki też ze swej strony przyczyniły się w tym rozwoju 

bardzo wiele. Wychowując dzieci w duchu polsko- religijnym, dokonały, że parafia 

doczekała się kapłanów, mnóstwo doktorów medycyny, adwokatów, dentystów i innych 

wysoko poważanych ludzi na różnych stanowiskach. Wdzięczność ludzka nie dorówna ich 

zasługom. 

Przyczynili się do wielkości parafii pierwsi założyciele, którzy już przenieśli się do 

wieczności, gdzie Bóg nagradza im ich pracę położoną koło swej Chwały. 

Przyczynili się również ci wszyscy, którzy wytrwale stoją przy kościele 

Chrystusowym i bronią wszystkiego, co jest Boże i Polsko- Amerykańskie. 

Cześć i wdzięczność im wszystkim; a Bóg niech im za to zapłaci. 

Wreszcie przyczynili się do wielkości tej parafii sam Patron, Św. Józef, który przed 

Tronem Najwyższego, razem ze swą Matką Najświętszą, zanosił modły i prośby każdego 

parafianina. Za to w tym dniu radosnym Złotego Jubileuszu składa parafia Patronowi 

swemu gorące dzięki i prosi, aby dalej miał opiekę nad nią. 

Niechaj zawsze błaga Boga o mnogie błogosławieństwa, które sprawią, że będzie 

cała parafia zawsze w zgodzie i bogobojności trwała, że będzie się trzymać Imienia Pol-

skiego i Wiary Ojców naszych. 
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Księża. Wychowankowie Parafii Św. Józefa w Passaic, N. J, 

RZĄD I. OD GÓRY: KS. JAKUB P. CZARNOGÓRSKI — KS. MARCIN A. PIASECKI — KS. JÓZEF 

A. MAJ. RZĄD ŚRODKOWY: KS. CZESŁAW WIŚNIEWSKI — KS. FRANCISZEK J. SZESZOŁ — 

KS. JAN WITKIEWICZ. RZAD DOLNY: KS. TADEUSZ MICHOTA — KS. WŁADYSŁAW J. FLEK 

— KS. BRONISŁAW BLADEK. 
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SIOSTRY POCHODZĄCE Z PARAFII ŚW. JOZEFA w PASSAIC, NJ, do 1942 

 

1.  Siostra      Arsenia 

2. "  Arkadia 

3. "   Anzelma 

4. "  Agrypina 

5. "  Agrypina 

6. "  Benilda 

7. "  Barbara 

8. "  Blondyna 

9. "  Chryzostoma 

10. "  Dezyderata 

11. "  Dezyderia 

12. "  Delfina 

13. "  Deodata 

14. " Eleazara 

15. " Euzebia 

16 " Elizea 

19. " Elżbieta 

20. " Felicyta 

21. " Filipina 

22. " Florentyna 

23. " Hermana 

24. " Hiacenta 

25. " Hilda 

26. " Hildegarda  

27. " Irena  

28. " Irmina  

29. " Jutta 

30. " Konsorcja 

31. " Kolomana 

32. " Krysztofa 

33. " Karolina 

34. " Konstancja 

35. " Ludwina 

36. " Leonarda 

37. " Louisa 

38. " Laurencja 

39. " Leokadia 

40. " Liguoria 

41. " Letancja 

42. " Medarda 
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43. " Magdalena 

44. " Michaela 

45. " Maurelia 

46. " Modesta 

47. " Michalina 

48. " Marcina 

49. " Perpetua 

50. " Pankracja 

51. " Pelagia 

52. " Rozalia 

53. " Symeona 

54. " Symplicyssyma 

55. " Tryfonia 

56. " Ubalda 

57. " Walentyna 

58. " Wenancja 

59. " Weneranda 

60. " Walezja 

61. " Zygfryda 

62. " Kalasancja 


