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JÓZEFÓW
Na terenie miasta Józefowa funkcjonują
obecnie trzy parafie rzymskokatolickie w Błotach, w Michalinie i w Emilianowie.
Parafią-matką dla parafii w Błotach oraz dla
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parafii w Michalinie, a jeszcze wcześniej dla parafii rzymskokatolickiej powstałej w Falenicy jest
erygowana w 1919 roku w Emilianowie vel Józefowie parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.
Kościół w Jozefowie na początku XX
wieku. Fot. ze zbiorów prywatnych

Początki najstarszej józefowskiej parafii łączą się z nowym letniskowym osadnictwem
na tzw. linii otwockiej, wzdłuż uruchomionej
29 sierpnia 1877 roku Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Kolej Nadwiślańska na trwałe zmieniła dotychczasowy układ komunikacyjny terenów położonych na południowy-wschód od
Warszawy. Dotychczasowe miejscowości Białek przy Trakcie Włodawskim oraz Świdry Małe
i Nowa Wieś przy Trakcie Wołowym – wszystkie
położone w administracyjnych granicach dzisiejszego Józefowa, zaczęły tracić znaczenie na
rzecz niewielkiej Kolonii Jarosław – położonej
również w administracyjnych granicach dzisiejszego Józefowa, obok której wybudowany został
przystanek kolejowy Jarosław, budka dróżnika
oraz przejazd kolejowo-drogowy.
Na przełomie XIX i XX wieku mieszkańcy
Emilianowa, Nowej Wsi, Błot i Falenicy najczęściej udawali się do kościoła w Zerzeniu (Zerzniu), mieszkańcom Rycic i Białek (Białka) bliżej
było do świątyni w Wiązownie, a mieszkańcy
Świdrów Małych, Anielina i Jarosławia wędrowali do kościoła w Karczewie, gdzie proboszczem przez wiele lat był ks. Feliks Pyzalski.
W 1901 roku mieszkańcy wsi: Emilianów, Nowa Wieś, Świdry Małe, Błota, Falenica,
Jarosław, Anielin, Aleksandrówek, Rycice,
Białki (Białek), Józefów należących do powiatu warszawskiego i nowomińskiego guberni
warszawskiej Królestwa Polskiego, postanowili
zbudować kościół w Emilianowie vel Józefowie
i w tym celu powołano Komitet Budowy Kaplicy
w Józefowie pod Otwockiem zwany także Komitetem Budowy Kościoła.
Przygotowania do budowy trwały ponad rok,
a dwie morgi gruntu pod budowę kościoła ofiarowali mieszkańcy Emilianowa – Andrzej Przybyłko i Wojciech Lech. 12 listopada 1902 roku
aktem poświęcenia kamienia węgielnego, którego z powodu braku kapłana dokonał prezes Komitetu Budowy Kościoła Wacław Wicherkiewicz,
rozpoczęto prace budowlane.
W 1903 roku autor artykułu pt. Kościół
w Józefowie zamieszczonego w „Kronice Rodzinnej” (nr 45) pisał: „Rzeczona świątynia (dają jej
miano kaplicy, tymczasem będzie to kościołek,
jakiego niejedna miejscowość pozazdrościć by
mogła), pod wezwaniem „Matki Boskiej Nieustającej Pomocy” [pierwotne wezwanie świątyni],
buduje się w powiecie i guberni warszawskiej,
gminie Zagóźdź, przy przystanku kolei Nadwiślańskiej – Józefów, niedaleko od rzeki Świdra,
między stacyami Falenicą i Otwockiem. (…)
Budowa prowadzi się własnymi funduszami
właścicieli will i gruntów Małe Świdry [Świdry
Małe], a wznosi się na gruntach, oddanych pod
budowę bezpłatnie przez włościan Emilianowa,
z pomiędzy których Andrzej Przybyłko ofiarował
morgę lasu sosnowego, Wojciech Lech – morgę
zagajniku, a dwuprętowej szerokości, ziemię na

trzy drogi, prowadzące do świątyni (jedna od
przystanku kolejowego, a dwie z boków), ofiarowali włościanie: Przybylscy, Lech, Kuźmiński,
Pawłowscy, Kamińscy i Boruta”.
Projekt kościoła w stylu gotyku nadwiślańskiego sporządził inżynier budowniczy Jan Biały, który osobiście nadzorował i kierował budową. Jan Biały ofiarował także na rzecz budującego się kościoła figurę Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, która miała zdobić
front świątyni.

Pokwitowanie wpłaty na Komitet Budowy Kaplicy
w Józefowie, 1902 r. Fot. ze zbiorów prywatnych

Fundusze na budowę zbierali członkowie
Komitetu Budowy Kościoła wśród okolicznych
mieszkańców, właścicieli willi oraz gości przyjeżdżających nie tylko z Warszawy. Szczególną hojność okazali Karol i Michalina Miniewscy ofiarując wapno do budowy całego kościoła, a następnie ufundowali dwa boczne ołtarze i obraz Matki
Bożej Częstochowskiej do głównego (wielkiego)
ołtarza, którego fundatorem był Hipolit Lejmanowicz. „Pan Józef Langner przyjął na siebie roboty ciesielskie dachu nad całą świątynią, a zatem
i wieżyc, pan Wincenty Pytlasiński pokrycie dachu
i wieżyc blachą cynkową wraz z robocizną, pan
Stanisław Siekierzyński okucie drzwi, przepięknie
wykonane, oraz okna kute gotyckie i krzyże; pan

Kościół w Józefowie, „Kronika Rodzinna”, 1903 r.
Fot. ze zbiorów prywatnych

Pietraszewski z Otwocka składa w ofierze dzwon
czterysto-funtowy, odlany w Węgrowie. (...)
Małżonka wspomnianego wyżej, pana Pietraszewskiego, obiecała dostarczyć drugi dzwon
(sygnaturkę). Oszklenie bezpłatne przyjmują na
siebie panowie szklarze warszawscy, z panem
A. Bystrzanowskim [Bystrzamowskim], starszym zgromadzenia na czele, ofiarowując na
to szkło białe i kolorowe. (...) Czynnościami
przy prowadzeniu robót gospodarczych i dozorowaniem zajmują się z całą energią i poświęceniem pp. Benke, jako kasyer, który
i własnej szczodrej pieniężnej ofiary nie poskąpił, W. Bauer, W. Wicherkiewicz, M. Krieger
i S. Zugajewicz. (…) Włościanie wsi sąsiednich:
Błota, Miedzeszyn, Zagóźdź, Mlędza [Mlądza],
Rycice, Białek i Wiązowna, odczuwając silnie
potrzebę umocnienia ludności w tych stronach w wierze, religii i moralności, chętnie
i bezpłatnie zwozili cegłę ze stacyi Falenicy” –
relacjonował dalej autor artykułu.
Jednonawowy kościół posiadający trzy ołtarze został zbudowany z dobrowolnych ofiar miejscowego społeczeństwa i letników.
Prace przy budowie kościoła trwały trzy lata
i 27 sierpnia 1905 roku ks. biskup Kazimierz
Ruszkiewicz uroczyście poświęcił świątynię.
Po wybudowaniu, poświęceniu i oddaniu do
użytkowania świątyni Komitet Budowy Kaplicy
w Józefowie pod Otwockiem (zwany także Komitetem Budowy Kościoła) przekształcił się w Radę
Gospodarczą Kościoła w Józefowie.
22 września 1909 roku z materiałów pozostałych po budowie świątyni rozpoczęto budowę plebanii wg planu Andrzeja Kijewskiego, ale z powodu braku funduszy prace postępowały opieszale.
Nowy kościół w Emilianowie vel Józefowie
prawnie podlegał parafii Zerzeń. Msze święte
i nabożeństwa w nowej świątyni odprawiane
były tylko w niedziele i święta, a celebrowali je
zapraszani księża.
W latach 1905-1906 do kościoła w Józefowie przyjeżdżał ks. Feliks Pyzalski były proboszcz z Karczewa (przyjaciel Andriollego), a po
jego śmierci, w latach 1906-1914 przyjeżdżał
zakonnik ks. Wójcik, a następnie ks. Sarneński
[Sermański] – prefekt z Warszawy.
W maju 1914 roku w Emilianowie w niewykończonej jeszcze plebanii zamieszkał ks. Klemens Grefkowicz pochodzący z diecezji płockiej.

W ciągu pięciu lat jego pobytu plebania została
wykończona, a wokół niej założono ogród.
1 maja 1919 roku ks. Grefkowicz został
odwołany z posługi duszpasterskiej i powrócił
do Płocka. Po jego odejściu Rada Gospodarcza
Kościoła oraz mieszkańcy rozpoczęli starania
o utworzenie parafii w Emilianowie.
31 maja 1919 roku wysłano w tej sprawie
prośbę do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej,
która została pozytywnie przyjęta.
24 sierpnia 1919 roku mieszkańcy wsi
w miejscowościach Emilianów, Nowa Wieś,
Świdry Małe, Błota, Falenica, Anielin, Aleksandrówek, Rycice, Białek (Białki) i Józefów oraz
sołtysi tych wsi zebrali się w celu uchwalenia
funduszu dla proboszcza i służby kościelnej zgodnie z wymogami Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. Uchwalono także,
iż „ziemi pod Cmentarz grzebalny 2 morgi
i 6 morgów dla proboszcza zobowiązali się
ofiarować bezpłatnie, z tak zwanego ogólnego
pastwiska, włościanie Emiljanowscy na drugiej stronie plantu kolejki nawprost Kościoła,
gdzie ma być wycięta droga – aleja w prostej
linji od Kościoła do plantu kolejki, prowadząca
na Cmentarz grzebalny”. Ponadto powiększony
został cmentarz kościelny, a mieszkańcy „zobowiązali się dać bezpłatnie grunt, tak jak było
dawniej przy Kościele, to jest posunąć parkan
w stronę swoich posesji pp. Józef Przybyłko
i Stanisławowa Julja Lech, za co niech Im Bóg
wynagrodzi”. Uchwałę podpisało 80 osób.
11 października 1919 roku Arcybiskup
Metropolita Warszawski Aleksander Kakowski
podpisał dekret erekcyjny nr 5653, mocą którego z dniem 1 listopada 1919 roku „do parafii
Józefów vel Emilianów należą wszystkie grunty
wsi: Emilianów vel Józefów, Nowa Wieś, Błota,
Falenica, Świdry Małe, Anielin vel Jarosław,
Rycice, Białki i Aleksandrówek” (wille Michalin
dołączyły do parafii w Józefowie na początku
1920 roku). Treść dekretu została ogłoszona
w czterech kościołach w: Zerzeniu (Zerzniu),
Karczewie, Wiązownie oraz w Józefowie vel Emilianowie. Za wykonanie dekretu odpowiadał
dziekan praski ks. Ignacy Kłopotowski, a pierwszym proboszczem parafii w Józefowie vel Emilianowie został ksiądz Mieczysław Królak.
Opracował Robert Lewandowski
na podstawie
Józefów. Historia parafii,
która dała początek miastu, Józefów 2019
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