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(Golden Jubilee 1909-1959. Sacred Heart of Jesus R.C. Church) 

 

Z początku, gdy liczba Polaków w Portage, Pa. była nikła, że o utworzeniu i 
utrzymaniu własnej parafii nie mogło być mowy, Polacy należeli do parafii w najbliższej 
okolicy. By jednak zachować ducha swego pochodzenia pierwsi osadnicy polscy zawiązali 
się w Towarzystwo pod opieką Najsłodszego Serca Jezusa. Z Biegiem lat liczba rodaków 
zaczęła się powiększać i owe Towarzystwo poczęło zastanawiać się założenia własnej 
parafii. 

Komitet organizacyjny składał się z następujących członków: Jan Urbanik, Jan 
Dudek, Józef Kowalski, Jakub Bem, Paweł Rybicki i Zofia Ludek. Komitet zabrał się 
energicznie do pracy z pomocą ks. Joliana Fligiera, proboszcza par Św. Antoniego, z South 
Fork, Pa., i zdołał prośbami nakłonić władzę Kościelną do zamianowania proboszcza dla 
nowo założonej Polskiej parafii. 

Pierwszym proboszczem został ks. Bolesław Dutkiewicz w roku 1909. Pod jego 
kierownictwem wybudowano fundament kościoła i ta piwnica tymczasowo służyła na 
pomieszczenie Jezusa, Mistrza Eucharystycznego i gdzie się odprawiała Msza św. i 
Nabożeństwa. 

Maja 7, roku 1910, mianowany był ks. Antoni Habrowski proboszczem. Młody, 
pracowity i pełen ducha poświęcenia kapłan zabrał się do pracy i dzięki ofiarności i 
współpracy parafian dokończył budowę okazałego kościoła i plebanię w roku 1922. 

W Roku 1924 za staraniem ks. A. Habrowskiego założono szkołę parafialną i 
rozpoczęły Siostry Najśw. Rodziny z Nazaretu tu prowadzenie szkoły aż do roku 1959. 

Dług Parafialny wypłacono w roku 1947. 
Za jego gorliwą i owocną pracę J. E. ks. Biskup R. T. Guilfoyle mianował ks. 

Habrowskiego dziekanem i konsultorem, a w roku 1955 uzyskał dla niego od Ojca Św. 
Piusa XII godność prałata. 

Dnia 31 stycznia, roku 1957 spotkała parafię, Najsłodszego Serca Jezusa bardzo 
wielka strata. Umarł niestrudzony w pracy i niepospolitych zdolności ks. prałat A. M. 
Habrowski, a śmiertelne jego szczątki spoczęły na cmentarzu parafialnym. 

Po zgonie ks. prałata, na prośbę i życzenie Ks. Biskupa, w lutym, 1957 roku został 
mianowany trzeci z rzędu proboszczem Parafii Najsłodszego Serca w Portage, ks. 
Bronisław J. Worsa, który obecnie prowadzi dzieło. 


