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Na terenie miasta Józefowa w powiecie otwockim funkcjonują obecnie trzy parafie 
rzymskokatolickie: w Błotach, w Michalinie i w Emilianowie. Parafią-matką dla dwóch para-
fii w Józefowie oraz dla parafii rzymskokatolickiej w Falenicy jest erygowana w 1919 roku  
w Emilianowie vel Józefowie parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Na przełomie XIX i XX wieku mieszkańcy Emilianowa, Nowej Wsi, Błot i Falenicy najczę-
ściej chodzili do kościoła w Zerzeniu (Zerzniu), mieszkańcom Rycic i Białek (Białka) bliżej 
było do świątyni w Wiązownie, a mieszkańcy Świdrów Małych, Anielina i Jarosławia wędro-
wali do kościoła w Karczewie, gdzie proboszczem przez wiele lat był ksiądz Feliks Pyzalski. 

• W 1901 roku mieszkańcy wsi: Emilianów, Nowa Wieś, Świdry Małe, Błota, Falenica,  
Jarosław, Anielin, Aleksandrówek, Rycice, Białki (Białek), Józefów należących do po-
wiatu warszawskiego i nowomińskiego guberni warszawskiej Królestwa Polskiego, 
postanowili zbudować kościół w Emilianowie vel Józefowie i w tym celu powołano Ko-
mitet Budowy Kaplicy w Józefowie pod Otwockiem zwany także Komitetem Budowy 
Kościoła. Przygotowania do budowy trwały ponad rok, a dwie morgi gruntu pod bu-
dowę kościoła ofiarowali mieszkańcy Emilianowa – Andrzej Przybyłko i Wojciech Lech. 

• 12 listopada 1902 roku aktem poświęcenia kamienia węgielnego, którego z powodu bra-
ku kapłana dokonał prezes Komitetu Budowy Kościoła Wacław Wicherkiewicz, rozpoczę-
to prace budowlane. Jednonawowy kościół posiadający trzy ołtarze został zbudowany  
z dobrowolnych ofiar miejscowego społeczeństwa i letników. Prace przy budowie kościoła 
trwały trzy lata.

• 27 sierpnia 1905 roku biskup Kazimierz Ruszkiewicz uroczyście poświęcił świątynię  
w Józefowie. Komitet Budowy Kaplicy w Józefowie pod Otwockiem (zwany także Ko-
mitetem Budowy Kościoła) przekształcił się w Radę Gospodarczą Kościoła w Józefo-
wie. Nowy kościół w Emilianowie vel Józefowie prawnie podlegał parafii Zerzeń. Msze  
św. i nabożeństwa w nowej świątyni odprawiane były tylko w niedziele i święta, a cele-
browali je zapraszani księża. 

Jubileusz 100-lecia parafii 
Matki Bożej Częstochowskiej 

w Józefowie
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• 22 września 1909 roku z materiałów pozostałych po budowie kościoła  rozpoczęto bu-
dowę plebanii, ale z powodu braku funduszy prace postępowały opieszale.

• W latach 1905-1906 do kościoła w Józefowie przyjeżdżał ksiądz Feliks Pyzalski były pro-
boszcz z Karczewa (przyjaciel Andriollego), a 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 ksiądz 
Klemens Grefkowicz pochodzący z diecezji płockiej. W ciągu pięciu lat jego pobytu ple-
bania została wykończona, a wokół niej powstał ogród.

• 1 maja 1919 roku ksiądz Grefkowicz został odwołany z posługi duszpasterskiej i powró-
cił do Płocka. Po jego odejściu Rada Gospodarcza Kościoła oraz mieszkańcy rozpoczęli 
starania o utworzenie parafii w Emilianowie. 

• 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 Cmen-
tarz grzebalny 2 morgi i 6 morgów dla proboszcza zobowiązali się ofiarować bezpłatnie,  
z tak zwanego ogólnego pastwiska, włościanie Emiljanowscy na drugiej stronie plantu ko-
lejki na wprost Kościoła, gdzie ma być wycięta droga – aleja w prostej linji od Kościoła do 
plantu kolejki, prowadząca na Cmentarz grzebalny”. Ponadto powiększony został cmen-
tarz 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 Stanisła-
wowa Julja Lech, za co niech Im Bóg wynagrodzi”. Uchwałę podpisało wówczas 80 osób.

• 2 października 1919 roku ksiądz Mieczysław Królak na stałe zamieszkał na plebanii.

• 11 października 1919 roku Arcybiskup Metropolita Warszawski Aleksander Kakowski 
podpisał dekret nr 5653 erygujący parafię w Józefowie.

• Z dniem 1 listopada 1919 roku „do parafii Józefów vel Emilianów należą wszystkie grun-
ty wsi: Emilianów vel Józefów, Nowa Wieś, Błota, Falenica, Świdry Małe, Anielin vel 
Jarosław, Rycice, Białki i Aleksandrówek” (wille Michalin dołączyły do parafii w Józe-
fowie 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 ksiądz Ignacy Kłopotowski. Pierwszym 
proboszczem parafii w Józefowie vel Emilianowie został ksiądz Mieczysław Królak.

• Dnia 10 marca 1932 roku ksiądz Mieczysław Królak, proboszcz parafii w Józefowie wy-
stosował do Kurii Metropolitalnej w Warszawie pierwszy memoriał w sprawie utworze-
nia kościoła filialnego w Falenicy.

• W 1934 roku nowym proboszczem w parafii pw. M. B. Częstochowskiej w Józefowie 
został mianowany ksiądz Jan Makowski.

• W 1934 roku nastąpił podział józefowskiej parafii, powstała parafia-córka w Falenicy  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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• 1 października 1947 roku proboszczem parafii w Józefowie został ksiądz Wincenty Ma-
linowski.

• W niedzielę 31 lipca 1966 roku odbyła się konsekracja kościoła i ołtarza w parafii pw. M. B. 
Częstochowskiej w Józefowie. Konsekracji dokonał Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

• 10 lipca 1982 roku – według autora parafialnej kroniki, obowiązki administratora parafii 
objął ksiądz Zbigniew Gaszkowski.  

• 24 października 1982 roku dekretem Prymasa Polski na terenie parafii pw. M. B. Często-
chowskiej w Józefowie został ustanowiony duszpasterski ośrodek rektorski pw. św. Mak-
symiliana Kolbego w Kolonii Błota.

• W latach 1984-1988 w parafii pw. M. B. Częstochowskiej w Józefowie trwały prace zwią-
zane z rozbudową kościoła.

• 1 marca 1988 roku dekretem Prymasa Polski została erygowana nowa parafia-córka  
w Józefowie-Błotach: „Dla słusznych przyczyn, po wysłuchaniu zdania Rady Kapłań-
skiej, na mocy kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym Dekretem eryguje-
my parafię pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w dotychczasowym ośrodku 
duszpasterskim przy kościele w miejscowości Błota”. Nastąpił kolejny podział parafii  
pw. M. B. Częstochowskiej w Józefowie.

• 24 grudnia 1985 roku uroczysta Pasterka i Msze św. w dni świąteczne były sprawowane 
w dolnym kościele pw. M. B. Częstochowskiej. Trzy lata później 24 grudnia 1988 roku 
wysiłkiem całej parafii górna świątynia w stanie surowym, z wykończonym prezbite-
rium została przygotowana do uroczystej Pasterki.    

• 17 lipca 1994 roku – zapisał autor parafialnej kroniki, zostało dokonane liturgiczne prze-
kazanie parafii pw. M. B. Częstochowskiej w Józefowie księdzu Ludwikowi Antolakowi.

• 17 lipca 1994 roku poświęcono krzyż i plac pod budowę kaplicy, kościoła i domu pa-
rafialnego w Michalinie. Nastąpił kolejny podział parafii pw. M. B. Częstochowskiej  
w Józefowie. Powstała parafia-córka pw. św. Jana Chrzciciela w Józefowie-Michalinie.

• W 1995 roku ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Parafialnego”.

• 4 września 2005 roku arcybiskup Sławoj Leszek Głódź konsekrował nową (rozbudowa-
ną) część kościoła oraz nowy ołtarz. Konsekracja starej części kościoła i ołtarza odbyła się  
w 1966 roku.

• 9 stycznia 2007 roku ksiądz Kazimierz Gniedziejko został mianowany nowym probosz-
czem w parafii pw. M. B. Częstochowskiej w Józefowie.

• W marcu 2007 roku powstała parafialna strona internetowa.

• W kwietniu 2011 roku została rozebrana stara plebania.

• Jesienią 2014 roku rozpoczęły się przygotowania do jubileuszu stulecia parafii.
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• 1 września 2019 roku, Jubileuszowa Msza św. sprawowana w kościele pw. M. B. Często-
chowskiej w Józefowie rozpoczęła uroczyste obchody stulecia parafii. Mszę św. cele-
browali: arcybiskup Marek Solczyński - nuncjusz apostolski w Tanzanii, biskup diecezji 
warszawsko-praskiej Romuald Kamiński, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej 
Rafał Markowski, ks. Przemysław Ludwiczak proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana  
M. Kolbego w Józefowie-Błotach, ks. Piotr Klimek proboszcz parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Józefowie-Michalinie, ks. Kazimierz Gniedziejko proboszcz najstarszej  
józefowskiej parafii. 

• 1 listopada 2019 roku – 100 lat temu wszedł w życie dekret erygujący parafię w Józe-
fowie. O godzinie 13.00 Mszę św. za zmarłych sprawował na józefowskim cmentarzu  
ks. prof. Marek Starowieyski, w koncelebrze trzech proboszczów józefowskich parafii. 
Po Mszy św. odbyła się procesja żałobna połączona z błogosławieństwem grobów.
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Treść dekretu nr 5653 (tłumaczenie E. W. Stańczak): 
Dr  Alexander Kakowski
z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej 
Arycbiskup Metropolita Warszawski
prałat domowy Jego Świątobliwości

Przychylając się do opinii tych, których to dotyczy, a ponadto zgodnie z zasadą kanonów 1427 i 1428 Nowego Kodeksu Prawa kościelnego, nową parafię w miej-
scowości Emilianów vel Józefów, położoną w zasięgu parafii Zerzeń vel Zerzno w dekanacie Warszawskim, przy kościele murowanym pod wezwaniem Najświęt-
szej Trójcy ustanawiamy i uposażamy oraz wyznaczamy dla niej proboszcza Ojca Wielebnego Mieczysława Królaka. Zaznaczamy, że dla utrzymania Duszpasterza 
i pomocników świeckich jego parafii ma się ją tak zaopatrzyć, żeby z wyraźnie wskazanej przez obecnych na zgromadzeniu mieszkańców, które odbyło się pod 
przewodnictwem Dstojnego Dziekana Praskiego, kwoty 40.000 marek coroczny dochód przeznaczony był na użytek tegoż Duszpasterza i niższego duchowień-
stwa kościelnego, niezależnie od dochodów stuły i przychodów z działki 6 mórg, z przyległego ogrodu, co też należy do parafii.

Chcemy, żeby kościół ten Józefowski cieszył się wszelkimi prawami i przywilejami, które przysługują kościołom parafialnym oraz nakazujemy, aby umieścić  
w nim chrzcielnicę, udzielać Najświętszego Sakramentu Eucharystii, korzystać z własnego cmentarza do pochówków, jak również wystawiać dokumenty metry-
kalne z mocą prawa państwowego i dokonywać pozostałych czynności, jakie wynikają ze zwyczajowej praktyki kancelarii parafialnych.

Postanawiamy, że 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.

Ów Nasz dekret, którego moc obowiązującą oznaczamy od dnia 1 Listopada 1919 roku, na rzeczy pamiątkę składamy w archiwach parafialnych: Zerzeń vel 
Zerzno, Karczew, Wiązowna i Emilianów oraz polecamy przechowywać.

O treści tego Naszego dekretu wierni będą pouczeni w czterech kościołach według reguły parafialnej przez kapłana kaznodzieję podczas Sumy w Niedzielę 
najbliższą od otrzymania niniejszego pisma.

Wykonanie zaś tego dekretu zlecamy przez obecnych Dostojnemu Wielebnemu Ojcu Ignacemu Kłopotowskiemu, Dziekanowi Praskiemu.
Za zgodność etc.

Dane w Warszawie dnia 11 Października 1919 roku.
+ Alexsander Arcybiskup
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