
 

 

            

  

September 27, 2020 

What prompts you to make the decisions you make? When confronted with a decision, whether one that is more trivial and mundane or one that is more signi!icant and profound, we rely on guidance. That guidance can be the result of impulse and passion or the fruit of the interior voice of conscience. Decisions made on impulse and passion can be misguided and er-roneous. Decisions based on conscience, or the moral voice within, will re!lect the depth and maturity of our soul work. A more contempla-tive soul will make more contemplative deci-sions. A less developed conscience will make decisions based on the individual ’s level of de-velopment. Conversion and a change of heart are at the core of Jesus’ message precisely because of this reality. We are works in progress. For the per-son on !ire with the Holy Spirit and centered on God, life re!lects an ever-deepening aware-ness and heightened sense of God ’s presence and a greater willingness to do God ’s will. What is happening internally is validated by what is witnessed externally. The hypocrite is the one who says yes when they really mean no. From the start, they had no desire to do the virtuous act but wanted to outwardly appear as if they did.  

Where are you on the road of integrity? Hon-esty is all that is required. God is good with that. It is okay to struggle with our decisions and wrestle with ourselves. Consciences on the path to maturity and greater depth are not al-ways going to know what action is immediately best. We may, at !irst, say no to what we know is right and, after prayerful re!lection and thought, come around to doing it. Conversion happens when our no changes to yes, regard-less of how sinful or out of sync we may be at the time. God is anxious to welcome us to Him-self. But we cannot embrace Him unless we want to. Learning to orient our gift of free will to what is of divine origin, right, and best is a discipline we must always tweak and perfect. ©LPi  

  

MISSION STATEMENT 
Queen of Apostles is an inclusive Catholic community 
of faith which lives by the values of the Gospel and 
gives witness to God's love for all by works of charity, 
justice and compassion. Together we strive to discern 
God's Will and respond to it with trust and 
generosity. 

First Holy Communion 
September 26, 2020 

5:30 p.m. Mass 
 Nathan Rozario Jude Crachiola 
 



 

 

siebie boga, trochę tylko podobnego do 
Boga, który objawia się człowiekowi na 
kartach Pisma Świętego. Taki człowiek 
przypomina pierwszego syna z 
dzisiejszej Ewangelii. Mówi do Boga 
„tak”, ale swoimi czynami przeczy 
wypowiedzianym słowom. W życiu 
często szafujemy obietnicami bez pokry-
cia i ostentacyjnie przyznajemy się do 
Jezusa. Nazywamy siebie wierzącymi, 
kiedy jest to dla nas wygodne i może 
przynieść nam konkretną korzyść. Kiedy 
zaś przychodzi dać temu świadectwo 
swoimi wyborami, życiem, konkretną 
postawą w pracy, czy na ulicy, 
głosowaniem nad ustawą czy też prze-
ciw, podpisaniem się pod protestem, 
publicznym wyznaniem wiary w sytuacji 
dla nas niewygodnej, nie jest to już takie 
pewne. To postawa pierwszego z synów, 
dla którego nie ma miejsca w królestwie 
niebieskim. Dlaczego? Bo mimo deklaro-
wanej wiary, tak naprawdę nie wypełnił 
woli ojca. Jeśli chcę mieć udział w Kró-
lestwie, przygotowanym mi od założenia 
świata, muszę żyć na co dzień wiarą, a 
nie jedynie jej deklaracjami. Pomimo 
upadków i słabości Jezus nie przekreśla 
mnie. Nawet wówczas, gdy się Go zaprę, 
gdy powiem Mu „nie”, jak ów drugi syn, 
mogę do Niego powrócić. Mimo grzechu 
mogę zacząć od nowa. Podjąć się tego, 
co wcześniej się nie udało, pragnąć 
naprawić to, czym Go zraniłam. Muszę 
jednak odważnie spojrzeć w swoje serce, 
uznać swoje słabości i oddać Mu to, co 
nędzne i grzeszne. I zacząć po raz 
kolejny, gorliwiej i świadomiej żyć tym, 
czego mnie naucza, czego ode mnie 
pragnie. Bo tylko w ten sposób wypełnię 
Jego wolę. A jaka jest moja wiara? Jaka 
jest moja postawa wobec prawd 
głoszonych przez Kościół? Jeśli sumie-
nie wyrzuca mi braki w tym względzie, 
mogę skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania. „A jeśli bezbożny odstąpi od 
bezbożności, której się oddawał, i 
postępuje według prawa i sprawiedli-
wości, to zachowa duszę swoją przy 
życiu”. Każdy może zobaczyć swój błąd i 
ma szansę go naprawić. Tym Bóg, który 
jest miłością, różni się od trenera czy 
właściciela klubu. Choć cierpi z powodu 
naszych grzechów, zawsze jest gotowy, 
aby pochylić się nad człowiekiem prag-
nącym prawdy, dobra i miłości, prag-
nącym Jego samego. 
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Reguły życia 
ks. Leszek Smoliński 

 
Pewnego dnia do klubu sportowego przyszedł młody 
człowiek. Chciał się zapisać do sekcji siatkówki. Miał dos-
konałe warunki fizyczne, niezłą technikę. Wyniki badań le-
karskich wypadły bez zarzutu. Po rozmowie z trenerem zos-
tał przyjęty do drużyny. Jednak po kilku meczach doszedł 
do wniosku, że zamiast odbijać piłkę przy odbiorze zag-
rywki, łatwiej mu będzie ją łapać i odrzucać do kolegów z 
drużyny. Tak też robił. Niestety, w takiej sytuacji sędzia 
zawodów przyznał punkt przeciwnikom. Mimo to nasz bo-
hater wciąż łapał piłkę i krytykował sędziów. Mówił, że nar-
uszają jego prawa, ograniczają jego inwencję. W ten sposób 
występują przeciwko podstawowemu prawu, jakim jest jego 
wolność. Mimo swojego zapału szybko został wyrzucony z 
drużyny. A raczej sam się z niej wyrzucił, ponieważ nie sto-
sował się do reguł siatkówki. Nie uprawiał bowiem siatkówki, 
ale dyscyplinę trochę do niej podobną. Postarajmy się 
przenieść powyższy przykład na grunt wiary. Ktoś, kto od-
rzuca naukę Kościoła, sam wyrzuca się poza jego ramy! 
Tworzy sobie własną teologię, wierzy w wymyślonego przez 

Mass Schedule 
Saturday September 26—Weekday 
5:30 pm † 

† 
 

Fr. Thomas Flynn 
James Jenning (Brother of John) & Tetrek 
Stanley (Brother of Thomas)—Patricia Collica 

Sunday September 27—26th Sunday in Ordinary Time  
9:30 am  

 
For All Living and Deceased Parishioners, 
Benefactors & Friends of Queen of Apostles  

Monday September 28—Weekday 
  NO MASS 
Tuesday September 29—Weekday 
  NO MASS 
Wednesday  September 30—Weekday 
9:00 am † 

† 
† 

James Harold Ross—Friends 
Theresa Zugaj—Joseph & Diane Zugaj  
Edmund Jaroszka—Sister 

Thursday October 1—Weekday  
9:00 am † Alfred Kirkorowicz—Sister-in-Law, Helen 
Friday October 2—Weekday  
9:00 am † Fr. Stephen Rooney  
Saturday October 3—Weekday  
5:30 pm † 

† 
 
 

Leonard Poplawski—Wife 
Raymond Wojtowicz—Family 
God’s Blessing for Debbie Warren on Her 
Birthday—Mother 

Sunday October 4—27th Sunday in Ordinary Time 
9:30 am  

 
† 
 
† 

For All Living and Deceased Parishioners, 
Benefactors & Friends of Queen of Apostles  
Waclaw & Marianna i Antoni Mieczkowski—
siostra Irena Nasiadko  
Alina Bochenek—Friends 



 

 

Pastoral Staff  
Rev. Janusz Iwan - Pastor  
Mr. Przemyslaw Fratczak- - Music 
Minister: 313-427-4353 
Parish Office:   
 3851 Prescott  
 Hamtramck Ml 48212    
Phone: 313-891-1520    
FAX: 313-891-3552  
Email:qofaparish1917@gmail.com 
Office Hours: Monday through Friday 
9:00 a.m. to 3:00 p.m.  
Evening Hours: By Appointment  
No office hours on Saturday and  
Sunday.  
Home Visits of Elderly & Sick  
Contact the Rectory 
Marriage: Couples wishing to be married 
at Queen of Apostles are requested to 
contact the Rectory at least six months 
prior to their wedding date.   
Baptism: Saturday’s during or after the 
5:30 PM Mass 
MASSES:    
Saturday—5:30pm English 
Sunday—9:30am English/Polish 
HOLYDAYS: To be announced 
WEEKDAYS:  
Monday—9:00am Communion Service  
No Masses on Tuesdays 
Wednesday-Friday—9:00am Mass 

Ministers of Worship Schedule 
October 3 and October 4, 2020 

Time Celebrant Lectors Eucharistic 
Ministers 

Ushers 

Saturday 
5:30 pm 

Fr. Bogdan 
Milosz 

Eric 
Mogensen 

Volunteers Group 2 
 

Sunday 
9:30 am 

Fr. Janusz  
Iwan 

Volunteer Volunteers Group 1 

 Sunday collections will be posted in next weeks bulletin  Dear God,  We place our worries in your hands. We place our sick under your care:   Mary Adzigian Alfred Bury Mary Jane Burzynski Irene Buza Zygmunt Czajkowski James Fyn Alfreda Gostomski Tina Hendricks Gerard Kostanecki Kenneth Kostanecki Stanislaw Kraska Charlotte Kreka Wanda Kudla Alfreda Kudla Virginia Lukasiak Walter Lukasiak Sabina Matusiewicz Mary Merta Wojciech Migdal James Mio Barry Morgan Gerald F. Norris Phyliss Papciak Julie Perry Stefan Radke Lucille Rymiszewski Gina Schrock Chris Swiderski Tom Teetaert Lori Ulman Ron Usiondek Kaylee Zajchowski Katarzyna Zwolinska 
 

Please continue to  pray for our  
parishioners, family and friends who are ill 

or otherwise in need of our  
spiritual help. 
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Dear  Parishioners,  Our Soup Kitchen is still taking place once a week on Thursday, from Noon-2:00 PM (while supplies last).  They are offering a Brown Bag Curbside Lunch to go.    As always, monetary donations are always  appreciated and can be dropped in the basket at  church during mass or brought to the rectory.  Make sure to write Soup Kitchen  somewhere on the check, money order or envelope.  You can also come to the Soup Kitchen on  Thursday’s between Noon—4:00 pm with monetary donations only, we are NOT ac-cepting food at this time.    Thank you for your continued    support…Reminder: The Soup Kitchen has a monthly food        giveaway.  Our next food giveaway will be October 16, 2020.  

AA Meetings  
AA meetings are held twice a week on Wednesdays and Fridays in the Activi-ties Center.    Wednesdays 8:00pm - 9:15pm    Fridays 8:00pm - 9:15pm  
Al-Anon meetings are available in Polish and English on Wednesday and Fridays at 8:00pm - 9:15pm. 

 

 



JURKIEWICZ and WILK
Funeral Home

(313) 365-9600
2396 Caniff Ave., Hamtramck

Burial & Cremation Services Available
Michael A. Wilk • Directors • Robert A. Wilk

THIS SPACE IS

 3-D-4-2 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0107

KROT
FUNERAL HOME

Burial • Cremation • International Transfers
On Site Parking

2687 Caniff, Hamtramck

313-365-5240 
 Alexandra Krot, Manager  David Krot, Public Relations

Bozek’s Market
3317 Caniff St. Hamtramck

313-369-0600
$1.00 OFF ANY 

PURCHASE OVER $20.00

Contact Tim Griffith to place an ad today! 
tgriffith@4LPi.com or (800) 477-4574 x6441

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE
313-558-8757

 Knights of Columbus
 Cardinal Mercier Council #2723
  In Service to One. In Service to All.

– New Members Welcome –
Contact Mickey Pokoj
koc2723@yahoo.com


