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	 Do	roku	1907	w	dzielnicy	Town	of	Lake	istniała	tylko	jedna	polsko-katolicka	parafia,	a	była	
nią	parafia	Św.	Józefa.	Był	to	okres	wzmożonej	emigracji.	Polacy	w	wielkiej	liczbie	przyjeżdżali	
do	Chicago	i	osiedlali	się	w	pobliżu	parafii	Św.	Józefa.	Katolicki	ten	ludek	polski,	kochając	Boga	i	
Kościół,	zgromadził	się	tłumnie	w	świątyni,	tym	jedynym	w	dzielnicy	polskim	kościele	św.	Józefa	
na	msze	św.	i	na	nabożeństwa	do	tego	stopnia,	że	ów	kościół	nie	był	w	stanie	pomieścić	wszystkich	
wiernych	mieszkańców	przeludnionej	okolicy.	To	skłoniło	Władze	Kościelne	do	utworzenia	gdzieś	
w	pobliżu	nowej	parafii,	która	by	zadośćuczyniła	potrzebom	duchowym	wszystkich	katolików-Po-
laków.
	 Na	początku	roku	1907	Władza	wybrała	i	przeznaczyła	do	zapoczątkowania	nowej	bardzo	po-
trzebnej	parafii	pod	wezwaniem	św.	Jana	Bożego	pierwszego	proboszcza	tejże,	ks.	Jana	Jędrzejka.	
Ten	młody	 i	bardzo	zdolny	kapłan	dopiero	przed	 trzema	 laty,	mianowicie	w	roku	1904,	założył	
nową	parafię	w	North	Chicago;	widocznie	więc	Władza	Kościelna	znała	doskonale	jego	zdolność,	
podziwiała	jego	starania,	że	po	tak	krótkim	czasie	przesunęła	go	do	sformowania	nowej	parafii	w	
wzrastającej	dzielnicy,	gdzie	tak	bardzo	potrzeba	było	kościoła.	Ks.	Jendrzejek	przyjął	ten	ciężar	
na	początku	roku	1907	i	zaraz	zabrał	się	do	pracy.	Po	zaznajomieniu	się	z	terenem	i	ludźmi	doszedł	
do	przekonania,	że	najlepszym	miejscem	na	nowy	kościół	będzie	okolica	ulic	Throop	i	52-giej,	bo	
na	wschód	od	Ashland	i	na	południe	od	49-tej	liczba	Polaków	bezustannie	i	najbardziej	wzrastała.	
Z	tej	więc	przyczyny	pod	nowe	zabudowania	parafialne	wybrał	miejsce	na	Throop	ulicy	pomiędzy	
51-szą	i	52-gą;	naprzeciw	pięknego	parku	"Sherman"	zakupił	on	36	działek	(parceli)	ziemi	czyli	
nieomal	cały	"blok"	i	dnia	10	kwietnia	1907	r.	według	planów	sporządzonych	przez	architekta	Wm.	
Brinkmanna,	zaczęto	budowę	kościoła,	gmachu	szkolnego,	domu	Sióstr	 i	plebanii.	Budowa	szła	
żwawo,	bo	już	15	lipca	tego	samego	roku	ks.	Proboszcz	Jędrzejek	odprawił	tam	po	raz	pierwszy	
Mszę	św.
	 Wszystkie	budynki	parafialne,	budowane	z	prasowanej	cegły,	kosztowały	razem	z	gruntem	około	
$75,000.00	i	do	dziś	dnia	stoją	w	pośrodku	ulicy	Throop	pomiędzy	51-szą	i	52-gą.	Na	pierwszym	
piętrze	gmachu	szkolnego	mieścił	się	tymczasowo	kościół	zdolny	pomieścić	775	ludzi.	Nad	kościołem	
znajdowały	się	klasy	szkolne	wraz	z	mieszkaniem	dla	Sióstr	nauczycielek.	W	wysokich	suterenach	
była	sala	parafialna	ze	sceną	i	kilka	obszernych	sal	dla	towarzystw;	zaś	zbudo¬wany	dla	Sióstr	dom	
tymczasowo	obrócono	na	plebanię.
	 Parafia	św.	Jana	Bożego	liczyła	wtenczas	około	300	rodzin;	do	tego	dochodziło	wielu	samotnych.	
Jest	prawdą,	że	wtedy	przy	kościele	mieszkało	bardzo	mało	Polaków	i	najbliższy	teren	był	zajęty	
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przez	inne	narodowości;	ale	gdy	tylko	znaki	wskazały,	że	właśnie	tutaj	się	zrodzi	nowa	polska	parafia	
i	trochę	później	znaki	te	stały	się	rzeczywistością	—	Polacy	spiesznie	zakupywali	domy,	najmowali	
mieszkania	i	budowali	nowe	w	pobliżu,	gdyż	kościół	i	polska	szkoła	były	i	są	dla	nich	największym	
skarbem.	Odznaczyli	się	też	oni	swą	ofiarnością,	by	tylko	dług	jak	najrychlej	spłacić.	Takie	więc	
miała	początki	trzydziesta-pierwsza	parafia	w	Archidiecezji	Chicagoskiej,	a	druga	z	rządu	polska	
parafia	w	Town	of	Lake	—	Parafia	św.	Jana	Bożego.
	 Po	ukończeniu	budowy	budynków	parafialnych	ks.	Proboszcz	Jan	Jędrzejek	wraz	z	ucieszonym	
komitetem	poczynił	należyte	przygotowania	na	uroczyste	ich	poświęcenie	zapraszając	J.	E.	ks.	Ar-
cybiskupa	Quigley	na	tę	wielką	parafialną	uroczystość.	Ks.	Arcybiskup,	będąc	wielkim	przyjacielem	
Polaków,	chętnie	przyjął	zaproszenie	na	wyznaczony	dzień	27-go	października	1907	r.

	 POŚWIECENIE	KOŚCIOŁA
	 Wielka	radość	zapanowała	wśród	polskich	mieszkańców	tej	dzielnicy,	że	wreszcie	będą	świadkami	
poświęcenia	Domu	Bożego,	gdzie	będą	mogli	wypełnić	swe	obowiązki	względem	Boga	i	Kościoła	
i	usłyszeć	słowo	Boże	w	 jedynie	 im	znanym	 języku	a	dostęp	do	świątyni	będzie	 im	 łatwiejszy.	
Owego	właśnie	dnia,	27	października,	o	godzinie	10-tej	rano	nadjechał	powóz	z	J.	E.	ks.	Arcybisk-
upem	Quigley	i	jego	Kanclerzem	Dunne,	by	dopełnić	aktu	kościelnego	czyli	poświęcić	i	do	użytku	
otworzyć	nową	Świątynię	Bożą.	W	odpowiednim	miejscu	polska	kawaleria	natychmiast	otoczyła	
powóz	tworząc	straż	honorową	i	zaczął	się	wielki	wymarsz.	Na	przodzie	szła	policja	i	marszałkowie	
pochodu;	dalej	szły	różne	towarzystwa	z	kapelami	w	swych	odznakach	i	z	chorągwiami	—	a	więc:	
rozmaite	w	uniformach	oddziały,	sokoli	i	towarzystwa	kobiece;	w	ogóle	wszyscy	z	południowej	stro-
ny	miasta	dołączyli	do	orszaku	i	nie	zabrakło	nawet	Niemców	i	Irlandczyków	z	sąsiednich	parafii,	
zaś	pochodowi	towarzyszył	kilkutysięczny	tłum	narodu.
	 Wolnym	krokiem	posuwający	się	tłum	znalazł	się	przed	parafialnymi	budynkami	nowej	parafii	
św.	Jana	Bożego	kwadrans	dc	jedenastej;	tymczasem	na	plebanii	księża	powitali	Najdostojniejszego	
Arcypasterza.	Po	przebraniu	się	we	fiolety	wraz	z	orszakiem	księży	poprzez	szpaler	dzieci	szkolnych	
i	Dziewic	Różańcowych	przeszedł	ks.	Arcybiskup	z	plebanii	do	drzwi	kościoła,	które	poświęcił	i	
do	poświęcenia	murów	niezwłocznie	przystąpił.	Ledwo	gdy	drzwi	dla	czekających	otwarto,	niezbyt	
obszerny	kościół	w	kilku	zaledwie	minutach	zapełnił	się	po	same	brzegi.	Przynajmniej	1500	osób	
zna¬lazło	miejsce	w	kościele,	bo	wszystkie	ganki	były	przepełnione.
	 O	godzinie	12-tej	rozpoczęła	się	uroczysta	Msza	Św.,	którą	odprawił	proboszcz	Wojciechowa	
ks.	Kazimierz	Gronkowski	w	asyście	ks.	Franciszka	Saborosza,	C.	R.	z	Marianowa	jako	diakona	i	
Ks.	Jana	Wyszyńskiego	jako	subdiakona;	mistrzem	ceremonii	był	ks.	Franciszek	Wojciechowski;	
zaś	po	Ewangelii	Św.	kazanie	o	Kościele	Chrystusa	wygłosił	ks.	Franciszek	Gordon,	C.	R
	 Po	Mszy	św.	przemówił	do	zebranych	po	angielsku	ks.	Arcybiskup	Quigley.	Nawoływał	on,	aby	
Polacy	trzymali	się	Wiary	po	przodkach	odziedziczonej,	którą	z	Polski	przez	ocean	ze	sobą	przywieźli;	
zachęcał	gorąco,	aby	swym	dzieciom	dali	katolickie	wychowanie	i	posyłali	je	do	szkół	parafialnych.	
W	końcu	pochwalił	Proboszcza	i	parafian	za	ich	gorliwość	w	pracy	około	powiększenia	chwały	
Bożej	i	życzył,	aby	w	krótkim	czasie	obecny	prowizoryczny	kościół	zamieniono	na	szkołę	a	osobno	
wystawiono	śliczną	świątynię	Bogu.	Następnie	udzielił	on	arcypasterskiego	błogosławieństwa.
	 Z	przyjemnością	i	radością	ludek	polski	przyglądał	się	tej	wspaniałej	uroczystości	a	po	skoń- 
czonych	ceremoniach	w	drodze	do	domu	gwarzył	z	innymi	o	spłacie	długu,	budowie	nowej	plebanii	
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i	o	ewentualnym	no¬wym	kościele,	który	ma	powstać	przy	52-giej	ulicy,	nie	wiedząc	wcale	o	stanie	
fizycznym	swego	gospodarza,	nowego	proboszcza,	ks.	Jędrzejka.	Ich	przewidywania	i	plany	zaćmiły	
się	już	nazajutrz,	gdy	się	dowiedzieli,	że	ich	pasterz	ks.	Jędrzejek	zaraz	po	poświęceniu	budynków	
parafialnych	był	zmuszony	dla	poratowania	zdrowia	wyjechać	do	cieplejszego	klimatu	 i	wybrał	
Texas	a	chwilowo	zastąpił	go	ks.	Jan	Barca.

	 ŚMIERĆ	KS.	I.	JĘDRZEJKA
	 Ks.	Jan	Jędrzejek	niedługo	cieszył	się	swą	z	entuzjazmem	zapoczątkowaną	pracą.	Był	wzorowym	
wedle	Serce	Bożego	kapłanem,	pełnym	najlepszych	chęci	i	o	niezwykłym	talencie,	lecz	jednak	nie	
zdołał	wiele	więcej	dla	swej	trzody	zdziałać,	bo	suchoty	trawiły	jego	młody	organizm.	Po	wyjeździe	
jego	do	Texas	Pan	Bóg	nie	pozwolił	mu	na	powrót	do	dalszej	pracy,	gdyż	dnia	18-go	września	1908	
r.	powołał	go	do	siebie	po	należną	zapłatę.	Do	parafii	i	kościoła	wrócił,	lecz	w	trumnie,	by	mieć	
pogrzeb	w	kościele,	który	on	wystawił.
	 Po	śmierci	zacnego	Pierwszego	Proboszcza	Władza	Kościelna	przeznaczyła	 tymczasowo	ks.	
Franciszka	Karabasza,	obecnego	prałata	i	proboszcza	parafii	Serca	Jezusa,	jako	administratora,	na	
którym	to	stanowisku	pracował	przez	kilka	miesięcy,	tj.	aż	do	początku	roku	1909.
	 Choroba	pierwszego	Proboszcza	przeszkodziła	dalszemu	materialnemu	 rozwojowi	parafii.	Z	
braku	należytego	doglądu	schorowanego	Pasterza	powstało	zobojętnienie	religijne	trzody.	Choroba	
jednak	nie	była	jedyną	przyczyną	materialnego	zastoju	i	oziębłości	duchowej.	Znalazł	się	inny	do-
datkowy	powód;	albowiem	wśród	szczerze	wierzących	"pionierów"	dzielnicy,	bogobojnych	rodzin	
znalazło	 się	kilku	"uczonych",	przesiąkniętych	 reformatorstwem	 i	przewrotnością,	którzy	z	 serc	
polsko-katolickich	chcieli	wykorzenić	drogocenny	skarb	miłości	Boga	i	bliźniego.	Uważając	się	
za	"uczonych"	dobierali	sobie	na	wyższy	stopień	swej	"mądrości"	adeptów	za	pomocą	"pocieszy-
cielki"	w	istniejących	salonach.	Tym	sposobem	jakby	chcieli	swoją	"mądrość"	przelać	na	innych,	
co	w	kilku	wypadkach	im	się	udało.	Mając	współtowarzyszów	zaczęli	dążyć	do	siania	niepokoju	i	
nieporozumień	w	parafii.

	 DRUGI	PROROSZCZ	PARAFII	ŚW.	JANA	ROŻEGO
	 Dzięki	jednak	Bogu,	że	w	czerwcu	roku	1909	Władza	Kościelna	przysłała	na	miejsce	zmarłego	
ks.	J.	Jędrzejka	następcę	w	osobie	ks.	Ludwika	Grudzińskiego.	Dla	tak	nieprzyjemnych	stosunków	
w	parafii	Władza	nie	mogła	znaleźć	lepszego	i	doskonalszego	przewodnika.	Nowo	wyznaczony	Pro-
boszcz	był	wówczas	młodym	kapłanem,	energicznym,	pełnym	odwagi,	chętnym	do	pracy	dla	Boga,	
Kościoła	i	Ojczyzny.	Nie	zamykał	oczu	na	obojętność	religijną,	istniejącą	wśród	garstki	parafian,	ale	
spotykając	się	z	nią	"twarzą	w	twarz,	zwalczał	ją	mężnie,	choć	dyplomatycznie	tak,	iż	owa	oziębłość	
powoli	zniknęła	a	miejsce	 jej	z	powrotem	zajęła	znana	wśród	Polaków	—	katolików	gorliwość.	
Ożyło	życie	religijne	a	z	nim	zrodziła	się	współpraca	harmonijna	z	nowym	ks.	Proboszczem.
	 Z	pierwszego	materialnego	ulepszenia	miały	skorzystać	Siostry	nauczycielki	szkoły	parafialnej.	
Dotychczas	Siostry	Felicjanki	mieszkały	na	trzecim	piętrze	kościelno-szkolnego	budynku,	księża	
zaś	zajmowali	dom	oryginalnie	budowany	dla	Sióstr.	Tę	naglącą	sprawę	trzeba	było	załatwić.
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	 NOWA	PLEBANIA
	 Następnego	roku	po	swym	przybyciu	do	parafii	czyli	w	roku	1910	ks.	Grudziński	wybudował	
przy	ulicach	52-giej	i	Elizabeth	kosztem	$19.000.00	nową	obszerną	plebanię,	do	której	zaraz	księża	
się	przenieśli.	Plebania	ta	i	dzisiaj	służy	za	pomieszczenia	dla	księży,	pomimo	zwiększonej	obecnie	
liczby	pracujących	kapłanów;	Siostry	zaś	przeniosły	się	ze	szkolnego	budynku	do	opuszczonej	przez	
księży	plebanii	i	po	dziś	dzień	mieszkają	"w	swym	konwencie"	pod	numerem	5129	S.	Throop	St.	Z	
wyprowadzeniem	się	Sióstr	z	budynku	szkolnego	szkoła	zyskała	dodatkowe	miejsca	dla	wzrastającej	
liczby	dzieci	w	wielu	szkolnym.
	 Budowa	plebanii	wniosła	ze	sobą	zadowolenie	dla	księży.	Sióstr	i	dzieci	i	zrodziła	chęć	i	realniejszą	
myśl	budowy	Świątyni	Bożej,	albowiem	w	pobliżu	kościoła	janowskiego	liczba	parafian	codziennie	
się	powiększała,	gdyż	nowe	rzuty	gospodarcze	ks.	L.	Grudzińskiego	przy	parafii	św.	Jana	Bożego	
zainteresowały	innych	Polaków,	powodując	większą	ich	wędrówkę	w	stronę	nowej	parafii.	Nieomal	
każdego	dnia	Polacy	kupowali	w	pobliżu	domy,	wynajmowali	mieszkania	i	stawiali	nowe,	by	być	
w	dzielnicy	Janowa.	To	naprowadziło	obawy,	że	niedawno	wybudowany	kościół	będzie	w	krotce	za	
mały.	Najpierw	postanowiono	pracować	z	wielkim	poświęceniem,	by	uiścić	się	z	długo	$75.000.00,	
obciążającego	dwa	oryginalne	budynki	i	z	$19.000.00	za	nową	plebanię.	Usunięcie	bowiem	tego	
ciężaru	finansowego	na	pewno	przyśpieszy	budowę	nowej,	większej	i	wspanialszej	Świątyni	Bożej.

	 OCHRONKA	ŚW.	ANIOŁA	STBÓŻA
Ks.	Proboszcz	L.	Grudziński,	widząc	wzrastającą	liczbę	mieszkańców	w	dzielnicy,	zrozumiał,	że	
nie	minie	go	konieczność	budowy	większej	i	wspaniałej	świątyni	a	zacni	parafianie,	myśląc	tymi	
samymi	 kategoriami,	 nie	 szczędzili	 datków	 ze	 swych	 nikłych	 tygodniowych	 zarobków	 i	 hojnie	
składali	ofiary,	aby	tylko	budowę	przyśpieszyć.	Tymczasem	jednak	okazało	się,	że	w	Town	of	Lake	
szczęście,	dobrobyt	i	zdrowie	nie	były	dla	wszystkich.	Między	zdrowymi	pracującymi	nie	zabrakło	i	
tych,	którym	dokuczała	bieda,	choroba	i	nędza	samotności.	Energiczny	ks.	Proboszcz	—	ciesząc	się	
współpracą	i	ofiarnością	zdrowszych	i	zamożniejszych	parafian	—	nie	zamykał	oczu	na	nędzę	i	biedę	
innych.	Jako	dobry	i	pełen	litości	i	miłosierdzia	pasterz	postanowił	przyjść	im	z	pomocą.	Dlatego	
we	wrześniu	1915	r.	zakupił	narożnik	przy	ówczesnej	ulicy	Gross	a	obecnej	Mc	Dowell	i	46-tej	i	
zbudował	kosztem	$65,000.00	instytucję	pod	nazwą	Ochronki	św.	Anioła	Stróża.	Do	współdziałania	
z	nim	w	tym	uczynku	miłosierdzia	zachęcił	też	dwu	sąsiednich	proboszczów:	ks.	S.	Cholewińskiego	
i	ks.	Fr.	Karabasza,	dzisiaj	obydwu	Prałatów.	O	nowo	—	utworzonej	instytucji	mieszkańcy	dzielnicy	
Town	of	Lake	dotknięci	chorobą	otrzymywali	natychmiastową	i	bezpłatną	opiekę	lekarską;	biedne	
matki	i	bezdomne	dziewczęta	znajdowały	tam	dach	nad	głową;	zaś	niemowlęta	i	dzieci,	których	
rodzice	śpieszyli	codziennie	do	pracy,	miały	 tam	każdego	dnia	zabezpieczony	przytułek	Trudno	
wykazać,	ile	dobroci	i	miłosierdzia	doznali	mieszkańcy	sąsiedztwa	od	tej	instytucji	dobroczynnej;	
lecz	Siostry	Kunegundki,	którym	ks.	L.	Grudziński	powierzył	pracę	w	tej	instytucji,	obliczają,	że	
rocznie	około	1500	chorych	znajdowało	opiekę	lekarską,	przeciętnie	po	38	niewiast	mieszkało	dzien- 
nie	w	ochronce,	a	przynajmniej	20	niemowląt	i	85	małej	dziatwy	otrzymywało	codziennie	opiekę.	
Dziennik	Chicagoski,	pisząc	w	roku	1916	o	tej	ochronce,	nazwał	ją	"wzorem	dla	całej	Polonii	w	
Ameryce	i	chlubą	Polaków	w	Town	of	Lake".
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	 NOWA	ŚWIĄTYNIA	PAŃSKA
	 Radość	napełniała	serca	wszystkich	mieszkańców	placówki	Town	of	Lake,	wiedząc,	że	w	razie	
potrzeby	mogą	otrzymać	pomoc	i	mieć	wygodę	w	Ochronce	św.	Anioła	Stróża,	ale	ta	radość	wzmo- 
gła	się	 jeszcze,	gdy	na	początku	roku	1918	ujrzeli	zapoczątkowanie	budowy	nowego	kościoła	
janowskiego.	Prace	budowlane	były	rozpoczęte	i	nie	minęło	wiele	czasu,	gdy	założono	fundamenty	
a	na	nich	zaczęły	częściowo	wychodzić	z	ziemi	murowane	ściany	tak,	że	dnia	13-go	października	
1918	r.	wszystko	już	było	gotowe	do	poświęcenia	kamienia	węgielnego	pod	nowy	kościół	św.	
Jana	Bożego.
	 Któż	ze	starszych	ojców	zapomnieć	może	o	tym	pamiętnym	dniu	Janowa	?	Radość	zapanowała	
w	 całej	 dzielnicy.	Wszyscy	mieszkańcy	Town	of	Lake	 chcieli	 być	 świadkami	 tej	 historycznej	
uroczystości	i	pośpieszyli	na	poświęcenie	kamienia	węgielnego,	którego	dokonał	J.	E.	ks.	Biskup	
—	sufragan	A.	McGavick.	W	uroczystości	tej	wzięło	udział	około	10,000,	a	byli	to	ludzie	nie	tylko	
od	Jana	Bożego,	ale	też	z	sąsiednich	parafii:	św.	Józefa,	Serca	Jezusa	i	Pięciu	Braci	Męczenników	
z	Brighton	Park.
	 Gdy	wszystkie	towarzystwa	wymienionych	parafii	przybyły	do	52-giej	i	Throop	ulicy,	wyprow-
adzono	 z	plebanii	 J.	E.	 ks.	Biskupa	 a	kapela	 tym	czasem	zagrała	 "Star	Spangled	Banner".	W	
procesji	na	przód	szli	chłopcy	i	dziewczęta	w	bieli,	potem	chłopcy	w	złotych	bluzkach	z	palmami	
w	ręku,	za	nimi	dziewczynki	w	złotych	sukienkach	z	wiankami	na	głowie	i	kwiatami	w	rękach,	
następnie	ministranci	z	krzyżem,	księża	miejscowi	i	pozamiejscowi,	a	później	na	samym	końcu	
sam	ks.	Biskup	—	sufragan	w	asyście	ks.	Franciszka	Karabasza	jako	diakona	i	Ks.	Stanisława	
Cholewińskiego	jako	subdiakona.	U	wejścia	do	nowo	zaczętej	świątyni	był	umieszczony	wielki	
napis	"WITAMY	WAS".
	 Naprzód	odprawiono	modlitwy	w	miejscu,	gdzie	miał	stanąć	wielki	ołtarz;	po	czym	pochód	
ruszył	do	narożnika,	gdzie	miało	nastąpić	poświęcenie	kamienia	węgielnego;	w	tym	czasie	kapela	
zagrała	"Boże	Coś	Polskę".	Po	przybyciu	do	tego	ostatniego	miejsca	rozpoczęło	się	poświęcenie	
kamienia	węgielnego	i	włożenie	do	niego	puszki	mosiężnej,	zawierającej	3	Dzienniki:	Chicagoski,	
Związkowy	i	Narodowy	oraz	krótką	historię	założenie	parafii	św.	Jana	Bożego,	flaszeczkę	z	ziemią	
z	Kopca	Kościuszki	w	Polsce	i	flaszeczkę	wody	z	cudownego	miejsca	w	Lourdes	we	Francji.
	 Przy	poświęceniu	ks.	Fr.	Wojtalewicz,	proboszcz	parafii	Niepokalanego	Poczęcia	N	M.	P.,	
zaintonował	Litanię	do	Wszystkich	Świętych,	którą	zebrani	księża	odśpiewali	po	łacinie;	później	
Chór	św.	Cecylii	pod	batutą	miejscowego	organisty	p.	Fr.	Malinowskiego	odśpiewał	łacińską	pieśń.	
Następnie	odbyło	się	poświęcenie	murów	nowego	kościoła	i	cały	orszak	powrócił	do	narożnika	
świątyni,	gdzie	po	krótkich	modlitwach	chór	miejscowy	odśpiewał	"Veni	Creator"	a	kazanie	oko-
licznościowe	wygłosił	ks.	Prałat	Stanisław	Nawrocki,	proboszcz	parafii	Matki	Boskiej	Nieustającej	
Pomocy	na	Bridge-	porcie.	Po	kazaniu	cały	orszak	udał	się	do	starego	kościoła,	gdzie	odbyło	się	
wystawienie	i	błogosławieństwo	Najświętszego	Sakramentu;	idąc	ulicą	kapela	zagrała	"Kto	się	w	
opiekę".
	 W	tych	pamiętnych	uroczystościach	wzięli	udział	następujący	księża:	Kazimierz	Sztuczko,	
Franciszek	Karabasz	—	proboszcz	Sercowa,	Maksymilian	Kotecki	—	proboszcz	Piotro-Pawłowa,	
Wojciech	Furman	—	proboszcz	Kazimierzowa,	Bronisław	Czajkowski	—	proboszcz	Matki	Boskiej	
Częstochowskiej,	Franciszek	Gordon	—	proboszcz	Marianowa,	Edward	Kowalewski	—	proboszcz	
Magdalenowa,	Stanisław	Cholewiński	—	proboszcz	Józefowa,	Jan	Zwierzchowski	—	proboszcz	
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Młodziankowa,	J.	Kruszka	—	proboszcz	Pięciu	Braci	Męczenników,	Aleksy	Górski	—	proboszcz	
Szczepanowa,	Julian	Grzęziński	—	proboszcz	w	North	Chicago,	Stanisław	Nawrocki	—	proboszcz	
M.B.N.P.	oraz	miejscowi	księża:	ks.	Ludwik	Grudziski,	ks.	Szczepan	Bubacz	i	ks.	Wincenty	Nowa-
kowski.
	 Towarzystwa,	które	wzięły	udział	w	procesji	stwierdzając	tym	samym	swe	istnienie	przy	parafii,	
były:	Towarzystwo	Młodzieży	św.	Alojzego,	Towarzystwa:	św.	Stanisława	Kostki,	bł.	Szymona	z	
Lipnicy	Murowanej	Michała	Archanioła	ZPRK,	Bratniej	Pomocy	św.	Walentego	ZPRK,	Serca	P.	
Jezusa	ZPRK,	św.	Jana	Bożego	ZPRK,	Huzarów	Króla	Zygmunta	ZNP.	i	Tysiąc	Walecznych	ZNP.
Po	 tych	uroczystościach	parafialnych	praca,	 choć	z	przerwami	 i	 przeszkodami,	posuwała	 się	w	
dalszym	ciągu.	Główną	przyczyną	był	brak	materiału,	gdyż	z	powodu	Pierwszej	Wojny	Światowej	
dostarczanie	materiału	było	utrudnione	i	od	czasu	do	czasu	opóźnione.	Mimo	jednak	tej	przeszkody	
po	dwu	latach	pracy	świątynia	Janowska	była	ukończona	i	w	Palmową	Niedzielę	1920	r.	pierwsza	
Msza	św.	została	tu	odprawiona	a	dnia	6-go	czerwca	tego	samego	roku	wszyscy	parafianie	cieszyli	
się	biorąc	udział	w	ceremoniach	poświęcenia	tej	wspaniałej	świątyni	Bożej.
	 Bez	wątpienia	kościół	św.	Jana	Bożego	jest	jednym	z	najpiękniejszych	i	największych	w	Ameryce;	
wielki	w	rozmiarach,	w	stylu	romańskim.	Front	świątyni	niezwykle	wspaniały:	kamienna	galeria	
zakończona	u	góry	białą	balustradą,	ponad	nią	olbrzymia	rozeta,	w	niej	witraż	z	wizerunkiem	św.	
Cecylii;	powyżej	na	łuku	biały	krzyż	a	po	bokach	galerii	dwie	wieże,	z	których	dzwony	kościelne	
przywołują	wiernych	na	nabożeństwa.	Świątynia	jest	zdolna	pomieścić	1800	ludzi	a	przy	nadzwy-
czajnych	uroczystościach	i	2000.
	 Kościół	już	sam	w	sobie	wspaniały,	ale	co	dodatkowo	przyczynia	się	do	jego	piękności	?	—	to	
przepiękne	jego	położenie;	znajduje	się	bowiem	na	przeciwnej	stronie	Parku	Sherman,	gdzie	piękno	
natury	w	potędze	drzew	i	kobiercu	trawników	dodaje	tła,	koloru	i	majestatu	samej	świątyni.	Żaden	
inny	kościół	polski	nie	ma	takiej	naturalnej	ozdoby.	Świątynia	ta	jest	rzeczywiście	żywym	pomni-
kiem	twórczej	pracy	ks.	Ludwika	Grudzińskiego,	jak	też	pełnym	dowodem	ofiarności	parafian.	Ten	
piękny	majestat	świątyni	trzy	ledwie	lata	temu	z	okazji	Bierzmowania	podniósł	w	swych	słowach	
J.	E.	ks.	Arcybiskup	O'Brien	wyrażając	się:	"Chociażby	ks.	Ludwik	Grudziński	nic	innego	w	swym	
życiu	nie	zdziałał	a	tylko	postawił	tę	prześliczną	świątynię,	należałoby	mu	się	najgłębsze	uznanie".


