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Parafa Św. Józefa, Passaic, N. J. 
1892 - 1967 

(St. Joseph Church, Passaic, NJ) 
 

 Pod koniec 19-go wieku, gdy wielkie masy ludzi z północnej Europy przyjeżdżało 
do Ameryki, Polacy obrali sobie Passaic jako jedną z siedzib amerykańskich. Warunki 
życia bardzo sprzyjały ponieważ było tu dużo fabryk gdzie mogli sobie ludzie na kawałek 
chleba zarobić. Lecz bogobojny ten naród miał wielkie trudności w spełnianiu swych 
obowiązków religijnych. Nie władali tutejszym językiem, więc chcąc załatwić swe sprawy 
albo wysłuchać Mszy Św. i kazania w niedziele, musieli podróżować do Kościoła Św. 
Stanisława w Nowym Yorku, a nieco później do Kościoła Św. Antoniego w Jersey City. 
Podróż była długa i nudna bo musieli posługiwać się tramwajami. Dla ulżenia tej sytuacji, 
Jego Eks. Biskup Wigger z Newarku przysyłał polskiego kapłana do Angielskiej parafii St. 
Nicholas w Passaic, ale tylko na święta. 

W roku 1892, na prośby polonii, Biskup Wigger mianował Wiel. Ks. Bolesława 
Kwiatkowskiego na pierwszego proboszcza nowej parafii. Parafię zaś polecono opiece Św. 
Józefa. Zakupiono maleńki drewniany dom na Quincy Street i służył on jako pierwszy 
polski rzymsko-katolicki kościół. 

Po trzech latach naznaczył Biskup Wigger Wiel. Ks. Walentego Chlebowskiego na 
następnego proboszcza. Nie było plebani, więc zakupiono dom pod numerem 41 Quincy 
Street, gdzie Ks. Chlebowski mieszkał do czasu wybudowania nowej plebani, która służy 
do dnia dzisiejszego. 

Okazało się wkrótce że kościółek za mały, więc Wiel. Ks. Chlebowski szybko 
zabrał się do pracy. Jako wybitny organizator, Ks. Chlebowski wystawił nowy kościół, 
który jest obecnie używany, i który swego czasu był uznany jako jeden z najpiękniejszych 
budynków w naszym stanie New Jersey. Kościół 

został ukończony w roku 1901. Równocześnie dodano drugie piętro z cegły do 
starego budynku, z którego wyszykowana została pierwsza polska szkoła katolicka. Siostry 
Felicjanki były poproszone jako nauczycielki. Lecz ten budynek nie mógł pomieścić 
wszystkich dzieci pragnących szkołę i wychowanie katolickie, więc Ks. Chlebowski, w 
kilku latach, wystawił nowy gmach na Monroe Street. Szkoła była najnowocześniejsza, 
zawierała osiem dużych pięknych klas, audytorium na trzecim piętrze i kaplice na samym 
dole. Ta kaplica była początkiem parafii Matki Bożej Różańcowej, która ewentualnie 
powstała na Wall Street w Passaic. 

Ks. Chlebowski organizował wiele towarzystw — świeckich i religijnych — 
mianowicie Bractwo Różańca Świętego i Trzeci Zakon Świętego Franciszka. Gdy Ks. 
Chlebowski był w całej pełni swej pracy, Pan Bóg powołał go do Siebie. W Lutym, r. 1912 
Ks. Chlebowski oddał ducha Bogu. 
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Biskup 0'Connor z Newarku mianował Wiel. Ks. Juliusza Manteuffla na następnego 
proboszcza. Wielkie miał zadanie gorliwy i poczciwy ten kapłan, nie wiedząc na razie że 
podczas jego probostwa miała zostać odrodzona jego ukochana Polska po długiej i bardzo 
krwawej wojnie. Lecz z nadzieją w sercu, modlitwą na ustach, chęcią do ciężkiej pracy i 
przy pomocy dobrych parafian zabrał się czcigodny kapłan do pracy. Z racji wielkiej 
budowy w przeszłości, zostały kolosalne długi, które najpierw trzeba było zlikwidować. 
Dużo więc spłacił, lecz także i nadal budował. Powiększył szkołę, dodając jeszcze jedno 
piętro tworząc cztery dodatkowe klasy, wyszykował elegancki audytorium na użytek życia 
socjalnego. Zapoczątkował parafie Św. Stanisława w Garfield, a za rok parafie Matki Bożej 
Różańcowej na Wall Street. Poczciwy ten ksiądz wszędzie się udzielał, wszędzie pomagał 
a parafie swoją budował. Obchodziły go sprawy religijne i narodowe. Był on 
przewodniczącym "United States Bond Drive" między innymi honorami. Zaliczał do 
swych przyjaciół bardzo wielu wielkich i znacznych ludzi, mianowicie szczerego przyja-
ciela, Ignacego J. Paderewskiego. 

Za swe liczne prace zostaje Ks. Manteuffel ewentualnie uhonorowany tytułem 
prałata. Prałat Manteuffel wierząc w przyszłość młodzieży bardzo się nią zajmował. 
Popierał studentów w szkołach wyższych i zachęcał młodzież do kształcenia się. Dla 
młodzieńców zorganizował Klub Św. Alojzego, pod opieką Ks. Szorca. Tak wielce 
zachęcał ich do dobrej i serdecznej pracy że przez długi czas, Klub Św. Alojzego był 
uznany za jeden z najlepszych klubów sportowych. Panienki zorganizował w towarzystwie 
Św. Agnieszki pod kierownictwem Ks. Antoniego Tralki. Panienki były kształcone w 
różnych dziedzinach lecz szczególnie jak pracować w organizacji katolickiej. 

Zapoczątkował także parafie Św. Jana Kantego w Athenia ale już nie oglądał 
nowego kościoła ponieważ zmarł przedwcześnie i nagle 13-go października, 1929. 

Następnie Arcybiskup Walsh z Newarku naznaczył byłego Księdza Wikarego, 
Wielebnego Wawrzyńca Szorca na proboszcza. Nowy proboszcz, przy pomocy 
pracowitych i gorliwych Księży Asystentów, między którymi był obecny nasz Ksiądz 
Proboszcz Dziurzyński, zabrał się do bardzo usilnej pracy i mimo depresji, spłacił dług 
parafialny, wymalował kościół kosztem $30,000 i wystawił i umeblował dom dla Sióstr. 
Zorganizował także towarzystwa Imienia Jezus dla mężczyzn, Dzieci Maryi, Sodalicje i 
Towarzystwo Matek, znane jako Parent Teachers Association. Po piętnastoletniej pracy 
złożył Bogu ducha jako Prałat Szorc. 

12-go września, 1944 r., Jego Ekscelencja Biskup James McNulty naznaczył Ks. 
Antoniego Kurzynowskiego na proboszcza. W krótkim czasie swego pobytu Ks. 
Kurzynowski przyczynił się do wielkiego rozwinięcia wszystkich towarzystw. Panie 
parafii przystąpiły do National Council of Catholic Women. Zbiórka na rozbudowanie 
szpitala Św. Maryi była tak wysoka że postawiła parafie Św. Józefa w trzecim miejscu. Ks. 
Kurzynowski postarał się o akier i pół ziemi, z której częściowo zrobiono Ogród Św. Józefa 
a resztę obrócono na miejsce samochodów — czyli na parkowanie. Po śmierci Ks. 
Kurzynowskiego w październiku, 1955, Biskup McNulty mianował dawniejszego Księdza 
Wikarego, Wielebnego Księdza Antoniego Dziurzyńskiego—na proboszcza. 
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Ks. Dziurzyński objął swą pracę 6-go stycznia, 1956 r. i był bardzo mile przywitany, 
ponieważ znali go parafianie i znali jego znojną pracę, bo przecież pracował z nimi wiele 
lat. Ks. Dziurzyński, swą ciężką pracą i z pomocą dobrych parafian, dużo dokonał: 
reperował gdziekolwiek trzeba było, a we budynki stare to i reperacji dużo, dał nowe 
dachy, wymalował i odnowił wszystkie budynki. Kościół tak pięknie dziś wygląda że 
wszyscy podziwiają i zachwycają się pracą. 

Parafia Św. Józefa, obchodząc swój diamentowy jubileusz, jest bardzo wdzięczna 
Panu Bogu za Jego bezustanną opiekę. Zawsze była nasza parafia błogosławiona dobrymi, 
gorliwymi, pobożnymi i pracowitymi księżmi proboszczami — jak na przykład nasz 
czcigodny Ks. Proboszcz Dziurzyński — zawsze miała parafia Św. Józefa dobrych i 
szczerze oddanych parafian, którzy wraz ze swym proboszczem pracowali na dobro i 
chlubę parafii. Parafianie zapatrują się na swego proboszcza, Ks. Dziurzyńskiego, jako na 
Ojca Duchownego, którego kochają, służą i szanują; a on w zamian opiekuje się nimi jako 
dobry ojciec — jako dobry pasterz. 

Kochają parafianie Kościół Św. Józefa jako swój "Dom Rodzinny" i bardzo wielu, 
bez względu gdzie mieszkają należą do parafii Św. Józefa. 


