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  Historia powstania i rozwoju parafii Św. Jana Kantego,
  Ninetieth Anniversary 1892-1982 St. John Cantius Church,
  Bridesburg-Frankford, PA., p. 16-36. CAP at Orchard Lake.
 

 W mieście Filadelfii na przestrzeni objętej rzeką Delaware od wschodu, torem kolejowym kolei 
"Pennsylvania" od zachodu, cmentarzem św. Piotra od południa, a dużymi polami niezamieszkałymi 
od północy, w roku 1892 mieszkało 90 polskich rodzin. W tej miejscowości dla tych Polaków pracy 
dostarczały następujące fabryki:— fabryka przetworów chemicznych "Charles Lenning and Co.", 
powroziarnia "Fitler Rope and Cable Co.", fabryka młotków i toporków "F. Plumb Tool Co.", i nie- 
dawno zamknięta garbarnia "R. Foederer and Co."

 W tym gronie istniała bardzo żywotna grupa Związku Nar. Pol. 176-sta pod wezwaniem Towarzyst-
wa Obrony Narodowej Polski, założona już w grudniu 1891 roku. Właśnie z tej grupy Związkowej 
wyszła myśl założenia osobnej parafii polskiej na Bridesburgu i Frankfordzie. Zatem z tej grupy 
Związkowej zawiązał się Komitet, który miał na celu starać się o założenie własnej parafii. Na czele 
tego Komitetu stanął pan Stanisław Wiśniewski jako prezes, pan Andrzej Petner jako kasjer, a pan 
Kazimierz Kędziora jako sekretarz. W maju roku 1892 ten Komitet udał się do śp. ks. Patryka Jana 
Ryan, podówczas Arcybiskupa Filadelfijskiego, z prośbą o księdza polskiego. Do tej pokornej prośby ks. 
Arcybiskup się przychylił, dziełu temu pobłogosławił i obiecał przysłać księdza polskiego, ale dopiero 
wówczas kiedy go mieć będzie. W międzyczasie w domu pana Kazimiera Kędziory na Buckius ulicy 
przy Edgemont odbyło się posiedzenie Polaków. Na tym posiedzeniu jedenastu obywateli złożyło 
107 dolarów, które były niejako nasieniem tej dzisiaj olbrzymiej parafii.

 We wrześniu 1892 roku ks. Arcybiskup P. J. Ryan naznaczył ks. Mariana Kopytkiewicza jako 
proboszcza i założyciela tej nowej parafii. Dnia 17-go września tego roku przybył do Bridesburga ks. 
Marian Kopytkiewicz. Na całym Bridesburgu i Frankfordzie nie było Hali, gdzie by można odprawić 
mszę świętą. Dopiero za ofiarnością ks. Ernesta Deham, proboszcza niemieckiej parafii Wszystkich 
świętych, otrzymał ks. Proboszcz za miesięcznym czynszem dwanaście i pół dolarów ich stary kościółek 
z całym urządzeniem dla użytku Polaków na ich nabożeństwa przy ulicach Buckius i Edgemont. Na 
plebanię został wynajęty dom pod numerem 4636 przy Richmond ulicy. Więc dnia 2-go października 
tegoż roku z wielką radością ten lud polski wysłuchał na Bridesburgu poraź pierwszy mszę świętą 
odprawioną przez polskiego kapłana i po raz pierwszy na Bridesburgu usłyszał kazania w języku 
ojczystym. Biedny był to początek, bo wszystko było pożyczone lub wynajęte, ale była dobra wola 
obecnych i poświęcenie ogromne, gotowe na wszelką ofiarę.

 Teraz rozpoczął się okres pełen gorliwych wysiłków, okres pełen ofiar pracy i pieniędzy na rzecz 
swego własnego kościoła. Zbierano składki, kolektując od domu do domu co tydzień i już we wrześniu 
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1893 roku ks. Proboszcz zakupił gotówką za 2,500 dolarów osiem lot na ulicy Thompson niedaleko 
ulicy Orthodox pod nowy kościół, szkółkę i plebanię. Zaraz po nabyciu gruntu budowniczy pan F. I. 
Wintz rozpoczął pracę przy budowie. Już dnia 11-go września tegoż roku ks. Marian Kopytkiewicz 
wprowadził się do nowej plebanii. Poświęcenie nowego kościoła dokonał ks. Arcybiskup Patryk J. 
Ryan w asystencji ks. W. Małuseckiego i ks. Mieczysława Kopytkiewicza, który też wygłosił kazanie. 
Więc paraf ja św. Jana Kantego wówczas już posiadała nowy kościół, salę szkolną i plebanię ze sześciu 
pokoi, kosztem 4,050 dolarów. Był to okres pierwszych początków parafii.

 Parafia jednakowoż ciągle wzrastała. Ustała emigracja z pod zaboru pruskiego, ale za to rozpoczęła 
się emigracja najsamprzód z Galicji, a później z pod zaboru ruskiego. Ludzie napływali gromadami 
w poszukiwaniu za chlebem i pracą. Z drugiej strony, ruch przemysłowy w Stanach Zjednoczonych 
rozwijał się do rozmiarów gigantycznych. Dlatego okolica Bridesburgu i Frankford poczęła się zalud-
niać i zapełniać przeróżnymi fabrykami i interesami.

 W roku 1898 parafia już liczyła 450 rodzin. Kościół drewniany okazał się za ciasny, sala szkolna 
za mała, a parafia posiadała w gotówce 7,600 dolarów. Dlatego też na posiedzeniu parafialnym dnia 
5-go stycznia 1898 roku uchwalono budowę nowego kościoła ceglanego. Zakupiono pięć lotów na 
ulicy Thompson zaraz przy drewnianym kościołku za 1,750 dolarów i w marcu tegoż roku rozpoczęto 
budowę nowego kościoła ceglanego z przyległą plebanią. Plany na kościół w bogatym stylu gotyckim, 
przyozdobiony we dwie wieże, wykonał architekt pan Ludwik H. Giele z Nowego Yorku, a kontrak-
torem był pan Wilson Milnor z Frankfordu. Bu¬dowa kościoła — same mury — kosztowały 30,- 200 
dolarów. Dnia 30-go maja 1898 roku w drugi dzień Zielonych świątek ks. Arcybiskup Patryk J. Ryan 
poświęcił kamień węgielny kościoła w udziale ks. Mieczysława Barabasza i ks. Gabriela Kraus, który 
też wygłosił kazanie. Jednakowoż, dopiero dnia 7-go maja 1899 roku ks. Arcybiskup Ryan dokonał 
poświęcenia nowego kościoła, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Wnęk, misjonarz z zakonu Jezuitów.

 Po wystawieniu nowego kościoła ks. Proboszcz Kopytkiewicz zajął się urządzeniem tegoż, co 
znowu wymagało wielkiej ofiarności ze strony parafian. Prywatne osoby i towarzystwa pośpieszyły 
z ofiarami na witraże czyli okna kościelne. Dnia 20-go maja 1902 roku ks. Prałat J. Loughlin, ówczes- 
ny kanclerz djecezjalny, dokonał poświecenia trzech dzwonów:— wielkiego imieniem Jana Kantego, 
średniego imieniem Mariana i małego imieniem Józefa. Przy tej okoliczności kazanie wygłosił ks. 
Zygmunt Rydlewski ze Zgromadzenia Ducha św. W styczniu 1903 roku z Tyrolu Austriackiego przybyły 
trzy ołtarze i czternaście stacji, które kosztowały 4,600 dolarów. Dnia 25-go listopada 1906 roku ks. 
Prałat J. P. Turner poświecił nowy potężny organ wyrobu Estey, który był zakupiony za sumę 3,150 
dolarów. W marcu 1907 roku z pracowni Seipa w Krakowie przybyła szczero-srebrna Monstrancja 
w stylu gotyckim za sumę 500 dolarów. Chociaż wzięło osiem lat, jednakowoż kościół został bogato 
urządzony i zaopatrzony we wszystko obficie, co do służby Bożej jest potrzebne. To tylko wykazuje, 
że lud zgromadzony przy parafii umiłował ten Dom Boży.

 Na pokrycie kosztów budowy i urządzenia kościoła i plebanii ks. Proboszcz był zmuszony zaciągnąć 
w roku 1899 pożyczkę w sumie 23.000 dolarów. Dług ten ks. Proboszcz zaczął spłacać dopiero w 
roku 1903, a już dnia 11-go stycznia 1907 roku ostatnia rata została spłacona. Jeszcze jeden dowód 
ofiarności ludu przy tej parafii!

 Rok 1905 i 1906 przyniósł nową bolączkę dla parafii. Powstała bowiem nagląca potrzeba nowej i 
większej szkoły, a co zatem idzie pomieszczenia odpowiedniego dla Wielebnych Sióstr. Aby zaradzić 
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temu przepełnieniu szkółki w starym drewnianym kościółku, postanowiono wybudować nową szkołę 
i nową plebanię, plebanię zaś przy kościele na ul. Thompson obrócić na dom Sióstr. W tym celu w 
roku 1907 zakupiono za sumę 4,550 dolarów przy ulicy Almond 13 lotów, sąsiadujących z dotych-
czasowymi gruntami parafialnymi, tak że własność parafialna rozciągała się od ulicy Thompson do 
ulicy Almond. Obydwa budynki projektował pan Ludwik H. Giele z Nowego Yorku. Budowniczym 
został sam ks. Proboszcz, aby w ten sposób zaoszczędzić parafii to, co miał zarobić kontraktor. Tak ks. 
Proboszcz zaoszczędził parafii przy tej budowie przynajmniej 15 tysięcy dolarów. Budowę obydwóch 
budynków rozpoczęto w czerwcu 1907 roku. Dnia 16-go czerwca 1908 roku ks. Prałat J. P. Turner, 
kanclerz diecezjalny, dokonał poświęcenia kamienia węgielnego szkoły, a 13-go września tegoż roku 
ks. Biskup Edmond F. Prendergast dokonał poświęcenia budynku szkolnego. Zatem ks. Proboszcz 
wybudował gmach szkolny z granitu Pennsylwańskiego o dwóch piętrach i 15-tu salach szkolnych i 
dogodną plebanię kosztem tylko 70 tysięcy dolarów. Tak z wielkim poświęceniem zdrowia i swoich 
talentów ks. Marian Kopytkiewicz zdołał parafię niskim kosztem wzbogacić dwoma budynkami tak 
wspaniałymi.

 W roku 1917 nadeszła 25-ta letnia rocznica istnienia parafii. Wiele łask i dobrodziejstw spłynęło 
na parafię w tych latach. Dlatego ks. Proboszcz, aby złożyć przez ten Srebrny Jubileusz nowy dar na 
chwałę Bożą, wezwał parafian do składek w roku 1916 na pomalowanie kościoła i na poczynienie 
potrzebnych zmian dla podniesienia jego piękności i, cytując słowa z Pamiętnika na Srebrny Jubileusz 
samego ks. Proboszcza, "parafia stanęła jak jeden człowiek i w niecałym roku miałem już złożoną 
potrzebną sumę". Ks. Proboszcz tedy zaangażował artystę pana Mino Squillace, który przepro- 
wadził malowanie kościoła według planów ks. Proboszcza. Ściany kościoła zostały pomalowane w 
kolorze blado-zielonym. Sklepienie głównej nawy i prezbiterium zostało powiązane w jedno przez 
umieszczenie obrazów Litanii Loretańskiej do Matki Boskiej, punktem kulminacyjnym będąc Krzyż, 
podtrzymywany przez Aniołów jako znak zwycięstwa w środkowej paneli sklepienia w prezbiterium. 
Aby wprowadzić więcej światła białego do kościoła, w dziesięciu oknach ścian podłużnych kościoła 
zostało zmienione tło witraży z koloru ciemno-niebieskiego na bursztynowy, a w prezbiterium zostały 
wybite dwa okna i wstawione dwa witraże. Wszystkie trzy ołtarze zostały przemalowane na kolor 
kości słoniowej, a w nawie głównej została dodana ambona, wykonana w tym samym kolorze, co 
Ołtarze, według wzorów starogotyckich, dar Bractwa Różańca świętego. W prezbiterium na bocz- 
nych ścianach zostały umieszczone dwa ogromne obrazy z życia Najśw. Maryi Panny, mianowicie, 
Zwiastowanie i Boże Narodzenie. Prezbiterium zostało przedłużone, przez co nawy straciły po trzy 
ławki. Nowe balaski zostały wstawione, dar dzieci szkolnych. Nowa posadzka z dębowego drzewa 
została położona w prezbiterium. w kościele i w kruchcie. Cała zaś świątynia została upiększona 
światłem z nowych elektrycznych kandelabrów. Zatem ks. Proboszcz nie szczędził żadnych trudów 
i kosztów, aby jak najokazalej świątynia Pańska była urządzona na tak ważną chwilę w życiu parafii, 
jaką jest Srebrny Jubileusz. To też te przygotowania kosztowały około 20 tysięcy dolarów i zabrały 
wiele czasu, bo ta praca trwała od początku kwietnia do końca listopada.

 Dnia 29-go listopada 1917 roku w dzień Dziękczynienia odbyła się ta tak długo oczekiwana i 
radosna uroczystość i to uroczystość podwójna:— 25-cio lecie założenia parafii i 25-cio lecie pas-
terzowania ks. Proboszcza Mariana Kopytkiewicza. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się już 
dzień przedtem przyjęciem Delegata Apostolskiego, przedstawiciela Ojca św. w Waszyngtonie, ks. 
Arcybiskupa Jana Bonzano. Został On przywitany przez wszystkie towarzystwa w parafii w odznakach 
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i w mundurach, przez dzieci szkolne w polskich strojach i przez Komitet i Marszałków parafialnych. 
Tegoż wieczora po kolacji ks. Delegat wraz z księżmi obecnymi udał się na halę parafialną, gdzie byli 
zebrani parafianie, i tutaj dzieci szkolne uczciły ks. Delegata popisem.

 W sam Dzień Dziękczynienia uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 
ósmej dla dzieci szkolnych, którą odprawił ks. Delegat Jan Bonzano przy śpiewie dziatwy szkolnej. 
Dla parafian odbyła się Suma Dziękczynna o godzinie wpół do jedenastej, którą odprawił ks. Prałat 
Piotr Maison, wielki przyjaciel Polaków, w obecności ks. Delegata-Arcybiskupa. Ks. Jan Dąbrowski, 
proboszcz parafji św. Kazimierza w Shenandoah, służył jako Diakon, ks. Stanisław Sobieniowski, 
proboszcz z Wilkes-Barre jako Subdiakon i ks. Dionizy A. Corbett, profesor Liturgiki w Seminarium 
Duchownym św. Karola w Overbrook, jako Mistrz Ceremonii. Na tej mszy świętej byli obecni: ks. 
Biskup Sufragan Jan J. Mc Cort; ks. Prałat H. T. Drumgoole, rektor Seminarium duchownego św. 
Karola; ks. Prałat J. Górzyński; ks. Prałat J. Strzelecki; ks. Dekowski, kapelan wojsk polskich w Ni-
agara-on-the-Lake i wielu innych miejscowych i pozamiejscowych księży. Chór miejscowy z panem 
Piotrem Wizłą na czele pod batutą pana organisty Wiktora Gutkowskiego wykonał przepiękną Mszę, 
a kazanie wygłosił ks. Gabriel Kraus, proboszcz parafii św. Wawrzyńca. Po tej uroczystej Sumie ks. 
Prałat J. Górzyński odczytał i wyjaśnił dekret błogosławieństwa papieskiego, przysłany na ten dzień 
ks. Jubilatowi Proboszczowi i jego parafii z Rzymu, a ks. Delegat udzielił tegoż błogosławieństwa 
wszystkim obecnym. Te uroczystości jubileuszowe zakończyły się uroczystymi Nieszporami, które 
odprawił ks. Prałat J. Górzyński przy udziale ks. J. Zielińskiego jako Diakona i ks. Sebastiana Jerzaka 
jako Subdiakona, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Sobieniowski.

 Następny ważniejszy wypadek w życiu parafii przypada na rok 1919 Ks. Proboszcz widział jak 
parafia się rozszerzała i, chociaż emigracja z Polski ustała z powodu wojny, to naturalny rozrost parafii 
był ogromny. Szkoła była zapełniona i personel Wielebnych Sióstr musiał być powiększony do szes- 
nastu nauczycielek. Dlatego na mieszkanie dla Wielebnych Sióstr Nazaretanek został nabyty wielki 
dom podwójny od Doktora Władysława Wizy za 11 tysięcy dolarów. Aby zaś być przygotowanym 
na przyszłość w razie potrzebna byłaby rozbudowa szkoły, nabyte zostały trzy loty na ulicy Almond, 
przylegające własność parafialną, za 1,500 dola¬rów. W tym samym celu zakupione były przy¬ległe 
trzy loty na ulicy Almond w lipcu roku 1922 za 2,400 dolarów.

W roku 1921 wielki zaszczyt spotkał ks. Proboszcza, a w jego osobie całą parafię. Dnia 17-go mar-
ca 1921 roku Papież Benedykt XV odznaczył ks. Arcybiskupa Dionizego D. Dougherty, nadając mu 
godność Kardynała. Papież zarazem odznaczył szesnastu kapłanów z archidiecezji Filadelfijskiej, a 
pomiędzy niemi ks. Mariana A. Kopytkiewicza, nadając im god¬ność Prałata. Dnia 24-go kwietnia 
tego roku ks. Prałat Piotr Masson na Sumie uroczyście przyodział ks. Proboszcza w szaty Prałackie. 
Ks. Proboszcz za swoją pracę i swoje poświęcenie otrzymał to odznaczenie — pierwszy polski Prałat 
i jedyny w archidiecezji Filadelfijskiej.

 Przy końcu roku szkolnego 1921 — 1922 w szkole parafialnej znajdowało się 1,350 dzieci. 
Wszystkie klasy były zajęte i nawet dwie klasy były umieszczone w starym kościółku, a dzieci z (pierw- 
szych dwóch stopni uczęszczały tylko pół dnia do szkoły. Więc ks. Prałat powziął kroki aby temu 
przepełnieniu szkoły parafialnej zaradzić. Po trzykrotnym ogłoszeniu w kościele, jak to wymagało 
prawo stanu Pensylwanii, zostało zwołane posiedzenie parafialne do Audytorium pod szkołą na 22-go 
kwietnia 1923 roku. Ks. Prałat otworzył posiedzenie i przedstawił plany na nową szkołę parafialną 
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z granitu Pensylwańskiego z dwoma piętrami, na których miało być 16-cie pokoi na klasy, jako 
też na obszerne audytorium, które w swej budowie będzie podobne do kaplicy ze swymi trzema 
nawami, a to, aby w przyszłości mogło posłużyć jako kaplica dla dzieci szkolnych. Ogół zgodził się 
na przedstawiony projekt, bo wszyscy odczuwali, że dzieciom szkolnym dzieje się wielka krzywda 
z powodu przepełnienia, a każdy ojciec i każda matka życzyli sobie umieścić ¡swoje dziecko w 
polskiej, katolickiej szkole parafialnej. Zatem przystąpiono do wyboru Komitetu Budowy Szkoły 
i Audytorium. Następujący Komitet został wybrany:— pan Kazimierz Ratkę prezes, Dr. Stanisław 
Petner wice-prezes, pan Kazimierz Przybyłowski, sekretarz; Jakób Wojnar marszałek. Budowa 
została oddana w ręce firmy budowniczej W. L. and G. H. O'Shea.

 W niedzielę dnia 6-go maja 1923 roku po nieszporach Ks. Prałat, w otoczeniu księży miej- 
scowych i ks. Proboszcza Gabriela Kraus, pierwszy złamał grunt pod nową szkołę i audytorium. 
Każdy zaś z parafian otrzymał zaproszenie na tę ceremonję łamania gruntu. To też przy tej okazji 
parafianie złożyli przeszło 1,200 dolarów.

 Dnia 7-go maja tegoż roku odbyło się drugie posiedzenie parafialne względem tej budowy 
nowej szkoły i audytorium. Ogół parafian na tem posiedzeniu zgodził się na prośbę ks. Prałata i 
dał pozwolenie ks. Kardynałowi D. Dougherty zaciągnąć pożyczkę na tę budowę. Parafianie zaś 
postanowili siebie opodatkować, 25 centów od rodziny na tydzień, aby tę pożyczkę jak najprędzej 
spłacić.

 Teraz praca przy budowie poczęła postępować szybko naprzód, tak że już w niedzielę dnia 22-
go lipca tegoż roku los. Biskup-Sufragan Michał J. Crane przy udziale księży ze sąsiednich parafii 
położył kamień węgielny pod te nowe budynki. Ks. Dr. Piotr Klekotka był diakonem, ks. Józef 
Niemiec subdiakonem, ks. Dr. Władysław Grynia mistrzem ceremonii, a kazanie w języku polskim 
wygłosił ks. Jakub Płoszaj, proboszcz parafji św. Jadwigi w Chester, Pa.

 Dopiero dnia 25-go maja 1924 roku nastąpiła dedykacja nowych budynków. Poświęcenia 
nowej szkoły i audytorium dokonał Jego Eminencja, ks. Dionizy J. Kardynał Dougherty, w asyście 
ks. Józefa Kuczyńskiego jako diakona, ks. Józefa Gaździka jako subdiakona, ks. M. Maciejewskiego 
jako mistrza ceremonii, a ks. Mieczysław Monkiewicz, proboszcz parafii św. Wojciecha, wygłosił 
podniosłe kazanie.

 I znowu parafia nabyła coś wspaniałego i parafia też wykazała, że dzieci rodziców katolickich 
i polskich mają prawo od Boga do wykształcenia katolickiego, polskiego. I, jak powiedział Jego 
Eminencja ks. Kardynał D. Dougherty przy Dedykacji, stanął jeszcze jeden pomnik przywiązania 
Polaków do wiary katolickiej. Koszt budowy nowej szkoły i audytorium ze wszelkimi urządzeniami 
wynosił 230 tysięcy dolarów.

 Po czterdziestu latach wytężonej pracy na niwie kapłańskiej w parafii św. Jana Kantego, śmierć 
nieubłagana zabrała ks. Prałata z grona naszego dnia 3-go marca 1932 roku. Przeżył on lat 69, 
spędzając większą część swego żywota wśród swoich, chociaż na obczyźnie. Pozostawił po sobie 
pomnik, którego czas zatrzeć nie może.

 Albowiem wartość parafialna przy jego zgonie wynosiła trzy - czwarte miliona dolarów, podczas 
gdy dług parafialny pozostał tylko i to w części na nowej szkole i Audytorjum. Parafia, chociaż wiel-
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ka, jest nawet do dziś dnia znana ze swej pobożności i stateczności. Osiedle Bridesburg i Frankford 
jest znane ze swej trzeźwości i roztropności. Lud jest oszczędny i pracowity. A to wszystko dzięki 
pracy duszpasterskiej śp. ks. Prałata przez 40-ci lat swego pasterzowania!

 Parafia św. Jana Kantego niedługo była osierocona, bo już dnia 17-go marca Jego Eminencja 
ks. D. J. Kardynał Dougherty naznaczył na to stanowisko Proboszcza długoletniego asystenta w tej 
parafii, ks. Władysława A. Grynię. Ks. Władysław A. Grynia urodził się w dzielnicy Richmond we 
Filadelfii. Został wyświęcony na kapłana dnia 17-go maja 1913 roku. Swoją pierwszą Solenną Mszę 
świętą odprawił w kościele św. Wawrzyńca. Naznaczony został zaraz do parafii św. Jana Kantego 
jako asystent i pozostał na tym stanowisku przez 19 lat aż do śmierci śp. ks. Prałata. Ks. Grynia objął 
ster parafii po śmierci śp. ks. Prałata i zostaje na tym stanowisku jako Proboszcz już lat dziesięć. 
Więc 29 lat ks. W. Grynia służy parafii św. Jana Kantego.

 Po objęciu stanowiska Proboszcza parafii, ks. Władysław Grynia starał się poprowadzić dalej 
pracę wydatną po śp. księdzu Prałacie. Na parafii ciążyła jeszcze hipoteka na nowej szkole i audy-
torium. Więc ks. W. Grynia, idąc w ślady śp. ks. Prałata, starał się z dochodów utrzymać parafię i co 
rok pewną sumę spłacić z hipoteki, co za współpracą parafian zdołał uczynić, nawet w tych latach 
kiedy w kraju całym panowała depresja. To też przy sprawozdaniu rocznym w styczniu 1942 roku 
mógł ks. W. Grynia ogłosić parafianom, że hipoteka została zupełnie spłacona, żaden dług nie ciąży 
na budynkach parafialnych, a hipoteka będzie oficjalnie spalona na bankiecie Złotego Jubileuszu.

 Parafia jako taka przybierała na wieku, a więc budynki parafialne poczęły wymagać reperacji i 
odnowienia. Więc na wewnątrz i zewnątrz były odnowione obydwa domy Sióstr, obydwie szkoły, 
dom Kościelnego i plebania. audytorium została odrestaurowana i Kościół na zewnątrz ,został 
oczyszczony i podreperowany. To też wszelkie reperacje i odnowienia za gospodarstwa ks. Władysła-
wa A. Gryni przez ostatnie dziesięć lat kosztowały około 40 tysięcy dolarów.

 Jakie zmiany zaszły przez ostatnie dziesięć lat pracy ks. Władysława A. Gryni? Aby umożliwić 
każdemu z parafian wysłuchać mszę świętą, siedem mszy świętych zostało zaprowadzonych w 
każdą niedzielę. W szkole rozmaite ofiary dzieci szkolnych zostały zupełnie zniesione, książki szkolne 
za małym rentem są wypożyczane dzieciom, przedszkole, czyli tak zwane "kinder-garten" zostało 
zaprowadzone. Parafialne, czyli oplata miesięczna na parafię, zostało podniesione ze sześciu dolarów 
na dwanaście, a opłata na spłacenie długów została zniesiona. Dla dzieci ze szkół publicznych zos-
tała wprowadzona nauka religijna po szkole przez cały rok i szkoła wakacyjna, a dla dzieci ze szkół 
wyższych została wprowadzona godzina religijna jeden raz na tydzień. W tym czasie też powstało 
towarzystwo Ministrantów św. Alojzego, towarzystwo

 Najśw. Imienia Jezus, które liczy dzisiaj 850 członków, i Subkomitet Ratunkowy na pomoc ofiar-
om wojny w Polsce. Zmiany więc zaszły wielkie w życiu parafii, ale wszystkie są obliczone ku dobru 
ogólnemu parafian.

 Pozostaje więc tylko odnowienie na wewnątrz świątyni pańskiej, co ks. Władysław A. Grynia 
pozostawił na rok Jubileuszowy 1942, jako też uroczysty obchód Złotego Jubileuszu. Praca nad 
odnowieniem wewnętrznym kościoła rozpoczęła się dnia 20-go kwietnia i obecnie jest w toku. 
Uroczysty obchód Złotego Jubileuszu ma się odbyć w Dzień Dziękczynienia dnia 26-go listopada 
1942 roku. 
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HISTORICAL EVENTS

Sept. 17,1892  Rev. Marian Kopytkiewicz arrives to found St. John Cantius Parish.
Oct. 2,1892  First Mass celebrated in All Saints Chapel.
September 1893  First land purchase completed.
September 1893 First land purchase completed. Founding of St. John Cantius School. 
 First  five years, classes were conducted by two laymen. 
 Prof. F. Majer and Prof. J. Chudysiewicz. From September 1898 to 1911
 by Felician Sisters.
Oct. 3,1893 Start of construction of combination building to serve as school, church
 and rectory. Cost $4,050.00.
Dec. 17,1893  Dedication of original Church by His Excellency Archbishop Patrick J. Ryan.
March 4,1898  Purchase of more land (8 lots).
May 30,1898  Cornerstone laying of new Gothic Church by His Excellency, Archbishop 
 Patrick J. Ryan.
May 7,1899  Dedication of new edifice which cost $30,200.00 by His Excellency, 
 Archbishop Patrick J. Ryan.
May 20,1900  Blessing of Church bells. Installation of new altars, Stations of the Cross 
 and stained glass windows. 
Jan. 12,1903  Instalation of new altars, Stations of the Cross and stained glass windows.
Nov. 20,1906 Blessing of the pipe organ.
Jan. 11,1907  Debt of $30,200.00 liquidated. 
February 1907 Purchase of 13 building lots for rectory and new school.
June 16,1907 Laying of cornerstone of new school by Rt. Rev. Msgr. J.P. Turner.
Sept. 13,1908  Dedication of new school by His Excellency, Archbishop E.F. Prendergast. 
 Cost $43,000.00.
Year 1911  Sisters of the Holy Family of Nazareth came to St. John Cantius Parish.
Nov. 29,1917  Celebration of the Silver Jubilee for which church was redecorated.
Year 1919  Purchase of a new home for the Sisters on Thompson Street and also lots 
 on Almond Street for the erection of a second school building and auditorium.
April 24,1921  Elevation of Rev. Kopytkiewicz to the rank of Domestic Prelate with 
 the title of Rt. Rev. Monsignor.
July 22,1923  Cornerstone laying of second school and auditorium by the Most Rev. Michael
 J. Crane, Auxiliary Bishop of Philadelphia.
May 25,1924  Dedication of the new buildings by His Eminence D. Cardinal Dougherty.
March 3,1932  Death of the Rt. Rev. Msgr. M. Kopytkiewicz, age 69 years.
March 8,1932  Burial of Msgr. Kopytkiewicz.
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March 17,1932 Appointment of Rev. Ladislaus Grynia to succeed Msgr. Kopytkiewicz.
Nov. 20,1942   Golden Jubilee observed. Church redecorated, new altars installed. 
  Mortgage satisfied together with diocesan obligation.
Dec. 31,1944 Debt of $173,893.00 liquidated with last payment of $7,481.24.
Jan. 14,1946  Death of Rev. Ladislaus Grynia.
April 2,1946  Rev. Casimir Ławniczak appointed to succeed Father Grynia.
April 23,1949  Rev. Casimir Ławniczak was named Domestic Prelate.
Year 1953 The unfinished part of the school annex built in 1923 was completed 
  and converted into a convent for the sisters. 
Oct. 23,1952  St. John Cantius Church was consecrated by His Excellency Bishop 
  Carol J. McCormick.
Year 1953  The original church used as a young men's club was renovated and opened
  as a chapel and used to accommodate the flow for Sunday Masses.
Year 1957  Front offices added to the rectory.
Year 1957  Central heating system revamped.
Year 1958  Additional property purchased for playground purposes.
June 1964 Msgr. Ławniczak became terminally ill and died on July 3, 1964.
August 1964  Fr. Joseph Kłosiński was appointed pastor of St. John Cantius Church.
1964-1967  Church bells were mechanized. Church was redecorated. Main altar 
  and sanctuary floor and altar rail was remodeled and updated. 
  The school cafeteria was modernized and updated.
Year 1967  St. John's parish observed its 75th Anniversary. On Sept. 17, 1967, 
  His Excellency, Bishop Gerald McDevitt, Auxiliary Bishop of Philadelphia 
  offered a Solemn Pontifical Mass of Thanksgiving.
Year 1971  Fr. Joseph Kłosiński retired at age 75, mandatory retirement age for diocesan
  priests.
August 1971 His Eminence, Cardinal Krol appointed Fr. Joseph R. Honorowski pastor 
  of St. John Cantius Church.
Year 1973 New doors with stained glass windows were installed at the entrance 
  of the church. 
December 1974 Fr. Honorowski was named a Honorary Prelate with the title Rev. Msgr.
   Banquet honoring Msgr. Honorowski was held on January 14, 1975 at 
  Four Chefs.
Year 1974 The parish church was airconditioned at a cost of $44,000.00.
August 1976 St. John Cantius parish participated in the 41st International Eucharistic
  Congress held in Philadelphia. Msgr. Honorowski was co-chairman 
  of the  Polish Committee of the Eucharistic Congress. On August 6th, St. John 
  Cantius Parish participated in the Polish Mass at Veterans Stadium.
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Year 1978 The parish school band was reorganized.
April 22,1979 Monsignor Honorowski died after a long illness.
June 1979 Monsignor Honorowski was succeeded by Fr. Adam J. Bydlon.
October 1979 St. John Cantius Parish had the privilege of participating in the enthusiastic
  welcome given to Pope John Paul II as he visited Philadelphia. Participating 
  in the welcome at the airport were some of our school children. Stationed
  along Broad Street was our school band in full uniform and many of our ushers
  acted as marshalls at the Mass at Logan Circle.
Year 1979 School library enlarged.
Year 1981 New burners installed and central heating system revamped.
Year 1982 The pipe organ installed in 1906 was renovated at a cost of $25,800.00.
  St. John Cantius School was officially certified by the Middle States 
  Education Association.
March 1982 St. John Cantius Parish begins a yearlong celebration of its 90th Anniversary. 
  A week long parish renewal officially opened the celebration.
May 1982 A Triduum was held in honor of Our Lady of Częstochowa to mark the 600th 
  Anniversary to Our Lady of Częstochowa.
Aug. 8,1982 Fr. Adam J. Bydlon was named Honorary Prelate by Pope John Paul II.
Aug. 29,1982 St. John Cantius Parish participated in the Archdiocesan pilgrimage to 
  the Shrine of Our Lady of Częstochowa in Doylestown to observe the Feast   
  of Our Lady of Częstochowa.
Oct. 24,1982 A 90th Anniversary Mass was held for high school students.
Nov. 2,1982 A special mass was offered for the founders of the parish and all deceased
   parishioners.
Nov. 6,1982 A special anniversary service was held for shutins and sick of the parish.
Nov. 14,1982 Special Mass of Thanksgiving at 2:30 PM. A 90th Anniversary Banquet 
  was held at Kings II in Bristol, Pa.
Nov. 15,1982 A 90th Anniversary Mass of Thanksgiving for school children.

PASTORS

Rev. Msgr. Marian Kopytkiewicz  1892—1932
Rev. Ladislaus Grynia  1932—1946
Rev. Msgr. Casimir F. Ławniczak  1946—1964
Rev. Joseph C. Kłosiński  1964—1971
Rev. Msgr. Joseph R. Honorowski  1971 — 1979
Rev. Msgr. Adam J. Bydlon  1979—
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ASSISTANT PASTORS

Rev. John Dąbrowski— December 1903
Rev. Joseph Poreba,  1904—1905
Rev. Francis Grzywocz,  1905—1907
Rev. Arnold Waszyca,  1907
Rev. Stanisław Sobieniowski,  1907—1909
Rev. Jacob Ploszaj,  1909—1910
Rev. August Kuczyński,  August 1910-1911
Rev. Teodor Ługowski,  1910
Rev. Teodor Such,  1911-1912
Rev. Henry Roszkowski  1911—1912
Rev. Paul Obolewicz,  1912-1913
Rev. Ladislaus A. Grynia,  1913—1932
Rev. John Mleczko,  1915—1918
Rev. Bronisław Gebert,  1919—1921
Rev. Ladislaus Dąbrowski,  1921 — 1925
Rev. John S. Pytko,  1922-1930
Rev. Anthony Szczypin,  1926—1932
Rev. Szczepan Wyborski,  1930
Rev. John S. Baruch,  1930-1937
Rev. Joseph Macek,  1932—1939
Rev. John B. Ligenza,  1938—1955
Rev. Bruno A. Kucment,  1939—1949
Rev. John A. Gaj, 1 949-1951
Rev. Joseph Swies,  1951—1956; 1969—1979
Rev. Michael Augustyn,  1955—1951
Rev. John Śmigielski,  1956—1960
Rev. Joseph R. Honorowski,  1959—1961
Rev. Stanislaus Skowroński,  1944—1959
Rev. Henry Krzesinski,  1960—1966
Rev. Francis J. Kulhawik,  1961—1966
Rev. Edward Hoffman,  1963—1967
Rev. Anthony Ziemba,  1964
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Rev. Charles A. Stelmach,  1966
Rev. John A. Sitko,  1966,1972
Rev. Albin Yodzis,  1967-1968
Rev. Joseph Jarosz,  1972—1975
Rev. Francis A. Gwiazda,  1975—1980
Rev. George Ostaszewski,  1976—1982
Rev. Joseph Zingaro,  1980
Rev. John Wendrychowicz,  1982

RELIGIOUS VOCATIONS

SISTERS OF THE HOLY FAMILY OF NAZARETH

Sister M. Ewaryzta (Franciszka Janusiak)
Sister M. Miłosława (Marja Zaporowska)
Sister M. Justyna (Cecilia Petner)
Sister M. Laudiosa (Tekla Rosińska)
Sister M. Ammia (Julianna Pelczar)
Sister M. Arnolda (Wiktoria Pomykała)
Sister M. Serwa (Michalina Bukowska)
Sister M. Roseletta (Clara Szamborska)
Sister M. Plautylda (Stanisława Pachucka)
Sister M. Rozalinia (Marja Ruchalska)
Sister M. Florence (Florence Staniszewska)
Sister M. Anastasia (Stephania Michalak)
Sister M. Pulcheria (Marja Rzepka)
Sister M. Placide (Irene Karczewska)
Sister Helen Marie (Helen Śliwiński)
Sister M. Clemens (Helen Koszarek)
Sister M. Marceline (Florence Rykaczewska)
Sister M. Florence (Florence Krajewska)
Sister M. Frances (Frances Kowalska)
Sister M. Adolorata (Sr. M. Anna) (Anne Dombrowski)
Sister M. Maryanna (Sr. Marian) (Mary Dombrowski)
Sister M. Helen (Helen Pytela)
Sister M. Jude (Dolores Niemiec)



12

Sister M. Irene (Irene Kubacka)
Sister M. Rita Katherine (Rita Sperka)
Sister M. Bertilla (Florence Szawlewicz)
Sister M. Theresa (Mary Jane Tygielski)
Sister M. Regina (Marie Wieczezynski)
Sister M. Lois (Dorothy Folz)
Sister M. Marcella (Lorraine Binkowska)
Sister M. Barbara Jean (Barbara Jean Wojnicki)
Sister M. Valerie (Valeria Powidzka)
Sister M. Paul (Genevieve Rozanska)
Sister M. Eileen Theresa (Eileen Przybylowska)
Sister M. Vera (Czesława Ochmanowicz)
Sister M. Eunice (Irene Leszczyńska)
Sister M. Hamilia (Mary Dąbrowską)
Sister M. Honesta (Camilia Zebrowska)

 BERNADINE SISTERS

Sister M. Isabella (Niemiec) 
Sister M. Sabina (Namiotka) 
Sister M. Kapistrana (Namiotka) 
Sister M. Vernard (Dombrowska) (Sophe Labarz)

 MONASTERY OF POOR ST. CLARE

Sister Anthony of Jesus (Franciszka Koszarek)

 LITTLE SISTERS OF THE ASSUMPTION

Sister Agnes (Agnes Masny) 
Sister Elizabeth (Elizabeth Sperka)

 SERVANTS OF THE MOST BLESSED TRINITY

Sister Hyacinth (Theresa Stobenau)

 FELICIAN SISTERS

Sister M. Amata (Marcjanna Wisniewska)
Sister M. Celestyna (Helena Janczak)
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Sister M. Swietoslawa (Marya Gawlińska)
Sister M. Junipiera (Marjanna Duszak)
Sister M. Emeryta (Andraka)
Sister M. Dorothy Marie (Ludwika Krzewińska)

 SISTERS OF THE IMMACULATE CONCEPTION

Sister M. Mechtylda (Marya Filip)

 SISTERS OF ST. FRANCIS

Sister M. Bernice (Bernice Pelczar)

PRIEST SONS-ST. JOHN CANTIUS PARISH

Rev. Stanislaus J. Garstka 1921
Rev. Teofil C. Lewandowski 1924
Rev. Josef F. Niemiec 1924
Rev. Joseph Skibiński, C.S.S.P. 1927
Rev. Stanisław A. Śliwiński 1928
Rev. Bruno A. Kucment 1934
Rev. Stanisław F. Solecki 1939
Rev. Henry J. Krzesinski 1940
Rev. Edward J. Hoffman 1941
Rev. Stanisław J. Skowroński 1942
Rev. Francis Garstkiewicz 1944
Rev. Edward Raszewski 1946
Rev. Bernard J. Garstka 1948
Rev. Edmund C. Wesołowski 1948
Rev. Edward J. Chwieroth 1950
Rev. Camillus Blaszczak 1951
Rev. Stanley E. Matraszek 1958
Rev. Leonard A. Furmanski 1958
Rev. Robert J. Grudowski 1961
Rev. Edward A. Pelczar 1962
Rev. Ladislaus J. Ryczek 1962
Rev. Leon Bonikowski, O.S.F.S. 1965
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Rev. Alfred S. Smuda, O.S.F.S. 1966
Rev. Leonard Lewandowski 1977
Rev. Anthony T. Kubacki 1980

 Religious Brothers

Brother Mansuetus (Koszarek) 
Brother Albert Pietrusiński, O.S.F.S. 
Brother John Jaskowiak, O.F.M.

 Deacon
Rev. Mr. Michael Bielecki, O.S.A.


