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 Miasteczko Cfifton Heights leży niedaleko zachodniej granicy Filadelfii w powiecie Delaware. 
Już na początku stulecia zaczęli Polacy osiedlać się w przemysłowym tyrn miasteczku, gdyż było tu 
pracy pod dostatkiem w tkalniach firmy Kenta. Początek emigracji do Clifton Heights dali Państwo 
Józef Wernerowscy. Po nich nastąpili Wojtkiewicz Mateusz, Garczyński Franciszek, Szczypiorski, 
Rodowicz Jan, Hazy, Aptacy Józef, Bączek Jan, Rospol Jan, Olszewski Antoni i inni. Ożywieni wiarą 
Chrystusową i duchem ojców na wskroś katolickich wypełniali obowiązki swe religijne w pobliskim 
kościele angielskim św. Karola, w Oak View. Tęskni jednak za słowem Bożym w języku ojczystym 
dojeżdżali do jedynego wówczas kościoła polskiego we Filadelfii, mianowicie, św. Wawrzyńca, gdzie 
pracowali Ks. Kajetan a później Ks. Małusecki. Gdy powstał kościół św. Stanisława w South Filadelfii, 
Polacy z Cliftonu przybrali parafię ową za matkę duchową i tu kosztem wielkich niewygód, bo podróż 
ta wymagała zmiany tramwajów i półtorej godziny czasu, dojeżdżali przez dziesięć lat. Usługiwali im 
pomocą duchowną Ks. Lambert, Ks. M. Monkiewicz, a później Ks. Guzik i Ks. Pachucki.

 Z upływem lat więcej familii polskich przybyło do Cliftonu i chociaż tutejsza kolonia nigdy nie 
była liczna ani bogata wnet rozpoczęto starania o polskiego księdza w Clifton Heights. W roku 1910 
Ks. Guzik, proboszcz ówczesny parafii św. Stanisława i jego współpracownik Ks. Michał Pachucki 
zaczęli dojeżdżać do Clifton Heights i zaopatrywać potrzeby duchowne tutejszych Polaków. Mszę 
św. odprawiali w publicznej szkole we wiosce sąsiedniej zwanej "Oak View." Już wtenczas zakupiono 
na cele parafialne w Clifton Heights dom i parcele za $600.00. Równocześnie udali się Polacy do Ks. 
Arcybiskupa Ryan z prośbą o pozwolenie założenia własnej parafii w Clifton Heights. W lipcu, 1910 
r. Ks. Arcybiskup zadośćuczynił ich prośbie i przysłał stałego proboszcza w osobie Ks. Dr. Antoniego 
Ziebury.

 Praca Ks. Ziebury była prawdziwie pionierska. Dalej odprawiał nabożeństwa we wypożyczonej 
szkole publicznej, jednoczył Polaków ideą własnego kościoła, zbierał fundusz, i wkrótce wziął się 
do budowy skromnego, drewnianego kościółka kosztem coś $6,000.00, na Edgemont ulicy między 
Baltimore Pike i Broadway. Przy wspaniałym występie Polaków ze św. Stanisława i z misyjki polskiej 
na Gray's Ferry w grudniu 1910 r. Ks. Prałat Mason poświęcił kamień węgielny pierwszego kościoła 
polskiego w Clifton Heights, pod wezwaniem Najsłodszego Serca Jezus. Wezwanie owe przybrała 
parafia nowa od bractwa mężczyzn, pod tym samem wezwaniem, które już istniało przez parę lat. 
Kilka miesięcy potem Ks. Prałat Mason dokonał poświęcenia nowego kościółka, który służył do utr-
zymania wiary i ducha polskiego ludu tutejszego przez dwadzieścia siedm lat. Do komitetu wówczas 
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należeli Zając Władysław, Rospol Jan, Bączek Bolesław, Garczyński Stanisław i Rodowicz Jan. Dzwon 
do kościoła ufundowali Rodowicz Jan i Pan Hazy. Długu po ukończeniu budowy było $3,500.00. Za-
ległość tę spodziewał się Ks. Dr. Ziebura w krótkim czasie spłacić pracą własną i ofiarnością parafian. 
Niestety światły ten kapłan zachorował i zmuszony był pójść na kurację, a do nowej parafii przybył 
w sierpniu, 1911 r., energiczny kapłan Ks. Ludwik Stachowicz. Ks. Stachowicz zapałem wielkim rzucił 
się do pracy niedokończonej przez swego poprzednika, dodał ostatnie szczegóły upiększenia nowego 
kościoła, lecz wkrótce powołany był do większej parafii Najświętszej Maryi Panny w Conshohocken, 
Pa. Miejsce jego zajął Ks. Antoni Kulawy.

 Z pobytu Ks. Kulawego w Clifton Heights i jego następcy Ks. Jana Dudzika, który tu pracował od 
5-go maja do 20-go listopada 1913 r. niema ważniejszych wydarzeń. Żywszy okres dla parafii nas-
tąpił z przybyciem Ks. Jana Mićkuna 22-go listopada, 1913 r. Ks. Mićkun dodał zakrystię do kościoła 
i wnet, bo w czerwcu 1914 r. zakupił trzy parcele, a w lutym 1915 r. cztery dodatkowe na Broadway 
ulicy kosztem coś $2,200.00, i w sierpniu przystąpił do budowy plebanii pozostawiając obok niej 
piękny plac na okazalszy kościół, który dziś jest rzeczywistością.

 Od listopada 1916 r. do listopada 1919 r. pracował tu Ks. Mieczysław Kopytkiewicz, który po 
opuszczeniu tej parafii usunął się od czynnej pracy parafialnej. Przez kilka tygodni obsługiwał parafię 
Ks. J. B. Pałczyński. Podczas jego wizyty do chorej matki w Chicago nieszczęście dotknęło młodą 
parafię. Wybuchł w kościele ogień który groził zniszczenie całemu kościołowi. Dzięki jednak straży 
ogniowej i robotnikom w pobliskich fabrykach zgaszono ogień a księża angielscy ze sąsiedniej parafii 
św. Karola wynieśli Przenajświętszy Sakrament. Znaczna część wnętrza kościoła była tak zniszczona 
że niemożliwością było dalej odprawiać nabożeństwa.

 Bezpośrednio po tym kryzysie władza przysłała Ko. Jana Zbytniewskiego przy końcu grudnia 
1919 r. Przez pewien czas Ks. Zbytniewski odprawiał nabożeństwa w plebanii nim dokończono 
naprawę spalonego kościoła. Po nim w styczniu 1921 r. przybył Ks. Bolesław Żywicki, który zakupił 
nowy główny ołtarz i rozpoczął kampanję w celu zebrania funduszu do budowy nowego kościoła. 
Parafianie na posiedzeniu uchwalili opodatkować każdą familię $50.00 na ten cel. Do komitetu 
którego obowiązkiem było kolektowanie tego podatku należeli następujący: Bączek Bolesław, Cier-
nik Michał, Żebrowski Józef, Ceglarski Aleksander, Rodowicz Michał, Bączek Konstanty, Olszewski 
Antoni Walanus Szczepan, Makówka Jan i Zamorski Józef.

 W czerwcu 1927 r. Ks. Żywicki powołany został do utworzenia nowej parafii polskiej we West 
Filadelfii. Jego miejsce objął obecny duszpasterz tej parafii Ks. Julian Muraczewski, asystent przy 
parafii św. Jozafata w Manayunku.

 Ks. Muraczewski natychmiast zaniechał istniejącą kampanię ponieważ parafia nie była w stanie 
budować i odtąd z wielkim powodzeniem tu proboszczuje. Kapłańską swą gorliwością, energią i 
życzliwością dla wszystkich zjednał sobie miłość i szacunek parafian i zdobył uznanie i poparcie 
nawet obconarodowców. Spłacił wnet $11,700 długu i w krótkim stosunkowo czasie zebrał $24,000 
na budowę nowej świątyni pańskiej. W r. 1933 Pan Józef Zając ofiarował kościołowi organy które 
były poświęcone przez Ks. M. Monkiewicza a kazanie stosowne wygłosił dawniejszy proboszcz tej 
parafii Ks. J. Zbytniewski. W czerwcu, 1935 był przysłany przez Władzę pierwszy asystent, Ks. Jan 
Śmigielski.
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 W 1936 firma architektów Gleeson i Mulrooney z Filadelfii ukończyli plany nowego kościoła, 
władza kościelna aprobowała je i w grudniu Jego Ekscelencja Ks. Kardynał D. J. Dougherty dał Ks. 
Proboszczowi Muraczewskiemu pozwolenie na budowę nowego kościoła tak długo oczekiwanego.

 W marcu 1937 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła. W niedzielę 23-go maja odbyła się na-
jwspanialsza ceremonia kościelna jaka kiedy odbyła się w Clifton Heights. Po raz pierwszy zawitał do 
Clifton Heights Ks. Kardynał Dougherty, Arcybiskup Filadelfii. Na powitanie Jego Eminencji zebrali 
się niemal wszyscy miejscowi katolicy, przedstawiciele wszystkich bractw, towarzystw i organizacji 
w tym miasteczku i paradą okazałą towarzy-szyli Ks. Kardynałowi do pleban j i, przy dźwiękach pols-
ko-amerykańskiej kapeli. Gdy pochód zbliżał się do plebanii powitały X. Kardynała liczne bractwa i 
towarzystwa z Parafii św. Jadwigi w Chester, również z muzyką własnej kapeli polsko-amerykańskich 
weteranów przy tejże parafii. Powitanie piękne wygłosiła Maria Presz, a trzej chłopcy, Jan Garczyński, 
Paweł Wojtkiewicz i Antoni Siwiński podali Ks. Kardynałowi bukiet róż.

 Ks. Kardynał dokonał poświęcenia kamienia węgielnego przy asyście Ks. Antoniego Glaudela, 
diakona, i Ks. Jana Barucha, Subdiakona. Ks. Józef Corr był mistrzem ceremonii, kantorami byli: Ks. 
F. Pałęcki, Ks. J. Macek, Ks. B. Sienkiewicz i Ks. J. Święs.

 Po poświęceniu kamienia węgielnego Ks. Kardynał Dougherty przemówił do zgromadzonych, 
winszował Polakom z Clifton Heights, względnie Ks. Proboszczowi Muraczewskiemu, za pracę i wysił-
ki w budowie nowego kościoła i zachęcił do dalszej pracy dla rozwoju parafii. Ks. Franciszek Sokół, 
kapelan w Torresdale, Pa. wygłosił okolicznościowe kazanie. Po kazaniu nastąpiło błogosławieństwo 
Przenajświętszym Sakramentem.

 Dzisiaj po ukończeniu ta wspaniała gotycka budowa stanowi najpiękniejszą ozdobę całego mia-
sta Clifton Heights. Zbudowana z pięknego kamienia zwanego "Foxcroft" kościół jest 95 stóp długi, 
43 stóp szeroki; boczne mury są 20 stóp wysokie, główny grzbiet dachowy jest 45 stóp wysoki a 
wieża wynosi 81 stóp. Ozdobą frontu są trzy wejścia z wyciosanego kamienia "Foxcroft" otoczone 
kamieniem wapiennym. Przypory liczne sięgają do kształtnej dzwonnicy z której wystaje miedziana 
wieża, uwieńczona pozłacanym krzyżem. Szerokie boczne przypory, wysokie gotyckie okna i urocze 
boczne wejście przedstawiają przepiękny widok.

 Wchodząc do kościoła widzimy obszerne mury w stylu gotyckim bez żadnych kolumn. Sklepienny 
sufit i potrójne nawy są okryte plastrem koloru złotego. Poniżej okien futrowanie dębowe zasłania 
radiatory. Prostota mur i sklepienia mimochodem ściągają wzrok do przepięknego sanktuarium; 
sufit jasny, ozdobiony złotymi gwiazdkami schodzi do ścian koloru złotego na których są malowane 
różowe kwadratowe listki, tak iż cały schemat tworzy harmonijne otoczenie dla głównego ołtarza. 
Ołtarz marmurowy wzbija się liniami prostymi do gotyckich wierzchołków nad którymi wznosi się 
Najsłodsze Serce Jezusa we witrażu tylnej ściany. Ołtarz ten był wyrzeźbiony specjalnie dla tego 
kościoła w Pietrasanta, we Włoszech. Marmur jest gatunku Botticino. Centralna figura Najsłodszego 
Serca Jezus i dwóch mniejszych adorujących aniołków są gatunku białego Carrara. Złote weneckie 
mozaiki ozdabiają antepedium i daszki na ołtarzu. Boczne marmurowe ołtarze Najświętszej Maryi 
Panny i św. Józefa są tegoż samego gatunku co główny ołtarz, tworząc harmonijną całość. Sanktuar-
ium odgrodzone jest balaskami marmurowymi. Piękne wizerunki drogi krzyżowej ozdabiają ściany 
a nowe dębowe ławki kończą ten obraz pierwszego stałego kościoła polskiego w Clifton Heights, 
który pozostanie jako pomnik wiary, ofiarności i pracy Polaków tego miasteczka.


