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   February 2, 2020          Presentation of the Lord - Ofiarowanie Pańskie 

St. Florian Church • Kościół św. Floriana 
2626 Poland Hamtramck MI 48212 

Weekend Masses 
                              Sun. 10:30 am (P), 12:30 pm (E) 

                                    Weekday Masses 
                                        Tue. 6:30 pm (E); Wed. 6:30 pm (P); Fri. 6:30 pm (P) 

 

                St. Ladislaus Chapel • Kaplica św. Władysława 
2730 Caniff, Hamtramck MI 48212 

Weekend Masses: Sat. 4:00 pm (E), Sun. 9:00 am (P), 6:30 pm (P) 
Weekday Masses: Mon. 8:00 am (P), Thu. 8:00 am (E) 

 

Office Hours • Biuro parafialne 
2626 Poland, Hamtramck MI 48212 • 313-871-2778 • fax: 313-871-5947 

www.stflorianparish.org • office@stflorianparish.org • Tue, Thu, Fri: 12:00 pm - 4:30 pm, Wed: 12:00 - 7:00 pm 

 

1908 - 2020 

1920-2020 
100 YEARS 

ANNIVERSARY 

     “Now, Master, you may let 
your servant go in peace, ac-
cording to your word, for my 
eyes have seen your salva-
tion, which you prepared in 
the sight of all the peoples: a 
light for revelation to the Gen-
tiles, and glory for your people 
Israel.” Very often, having 
more light is not something we 
desire as it forces us to con-
front something we really do 
not want to see. There can be 
comfort found in darkness. It 

has an eerie sense of security to it. We do not have to challen-
ge ourselves or be challenged and can simply exist in some 
fabricated state of self-fabricated blissfulness. Jesus came to 
bring light, and it is a light that is resisted by many and hated by 
some. It is a light that causes us to see things as they really are 
and not as we would want or need them to be. It is no wonder 
then that Simeon boldly and honestly proclaims to Mary, 
“Behold, this child is destined for the fall and rise of many in 
Israel, and to be a sign that will be contradicted and you your-
self a sword will pierce so that the thoughts of many hearts may 
be revealed.” We have to take the Gospel message as it is and 
not just use those parts that are useful to us or more palatable. 
Taking Jesus at face value can and will lead to turmoil and dis-
sention. Hearts will be pierced. Whether we like it, Jesus’ proc-
lamation of what the world God created really ought to look like 
has real and absolute social implications. It has a lot to say 
about how we treat our brothers and sisters: spiritually, perso-
nally, economically, and globally. It has everything to do with 
the poor, the immigrant, the scared, the unborn, the vulnerable, 
the sick, and the broken. The light opens us to a challenging, 
table-turning experience that may not be something we want to 

see but shows us where we need to be. 
©LPi 

Światło Chrystusa 
      Życzliwym okiem spoglądamy na dary. Lubimy je otrzymy-
wać, bo to miłe. Gorzej już, gdy my mamy coś komuś ofiarować, 
a przecież dać coś komuś, zaofiarować swoją pomoc – to pięk-
ne. Dać siebie, ofiarować komuś swoją osobę, swoje życie i 
umiejętności – to szczęście. My, chrześcijanie, z dawien dawna 
ofiarowujemy Panu swoje dzieci w dniu Chrztu, potem ponawia-
my ofiarowanie w trakcie I Komunii Świętej, przy Bierzmowaniu, 
podczas Ślubów. Może więc warto spojrzeć na to nasze ofiaro-
wanie przez pryzmat Ofiarowania Pańskiego. „Ponieważ zaś 
dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej 
różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać 
tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby 
uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci 
podlegli byli niewoli.” Tak św. Paweł w liście do Hebrajczyków 
tłumaczy nam Ofiarowanie Pana. Ofiarowanie Jezusa, z uwagi 
na jego bosko-ludzki byt, różni się od ofiarowania pozostałych 
chłopców. Jest wyrazem wierności Bogu, Jego nakazom zawar-
tym w Prawie, lecz ma inną istotę: Jezus ofiarowuje się Bogu, 
ale jako swemu Ojcu, bowiem będąc człowiekiem nie przestaje 
być Jednym z Trójcy. Ze względu jednak na ludzką naturę Jezu-
sa, Jego czyn jest ofiarowaniem Ojcu nie tylko swej Osoby, lecz 
także całej ludzkości. Tym samym Chrystus stał się i dla ludzko-
ści, i dla każdego człowieka, wzorem bezgranicznego zawierze-
nia Bogu i posłuszeństwa woli Bożej. Całe życie i postępowanie 
Chrystusa charakteryzuje ofiarniczość urzeczywistniająca się w 
służbie miłości każdej ludzkiej istocie, zwłaszcza najsłabszym i 
najbardziej potrzebującym pomocy. Nazwany Barankiem ofiar-
nym, rzeczywiście nim został, przyjmując Krzyż za nasze grze-
chy. Dlatego właśnie obchodzimy to święto i dla upamiętnienia 
Świętego Ofiarowania przynosimy do Kościoła gromnice, któ-
rych światło ma symbolizować Chrystusa jako  światło prowa-
dzące nas do Boga – Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego, 
który czuwa nad nami, abyśmy nie zbłądzili w drodze, Drodze 
Chrystusowej.  

Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki.                                                
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                  St. Florian Parish - Kościół św. Floriana 
Presentation of the Lord 

Ofiarowanie Pańskie 
Niedziela 2 lutego - Sunday, February 2 

 

10:30 a.m. (P) + Maria Rydzewska, zam. córka 
12:30 p.m. (E) + Linda Geromin, by family and friends 

               - Living and Dec. Parishioners and Benefactors   
Tuesday, February 4 

 

6:30 p.m. (E) + Eleanor Orlikowski, by Frank and Barbara  
                     Greene 

    Środa 5 lutego - św. Agaty 
 

6:30 p.m. (P) - O Boże błog. dla ks. Proboszcza i wszystkich  
             tych, którzy modlili sie o zdrowie dla Alicji Rydel 

 

Piątek 7 lutego 
 

3:00 p.m. - 6.00 p.m. - Adoracja Najśw. Sakramentu   
              - Adoration of the Blessed Sacrament  
6:00 p.m. - Nabożeństwo/Błog. Najśw. Sakramentem 
6:30 p.m. (P) - O Boże bł. dla Adriana i Emilki z okazji urodzin,  
             zam. rodzice 
 

Fifth Sunday in Ordinary Time 
Piąta Niedziela Zwykła 

Niedziela 9 lutego - Sunday, February 9 
10:30 a.m. (P) + Jerzy Krawiec (8 rocz.), zam. rodzina 
12:30 p.m. (E) ++ Edward and Mary Ochab, by Ochab family 
               - Living and Dec. Parishioners and Benefactors 
                 
 

     
 St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 

     Presentation of the Lord 
     Ofiarowanie Pańskie 

     Vigil: Saturday, February 1 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Wanda Waldowski, by children 
                 + Theresa A. Plevinski, by Larry Krakowski 

            Niedziela 2 lutego - Sunday, February 2 
 
 

9:00 a.m. (P) - W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą  
                o opiekę Matki Najświętszej dla Jolanty i Wojciecha 
                Żółty z okazji 25 rocz. ślubu, zam. rodzice 
6:30 p.m. (P) + Arnold Obie (19 rocz.), zam. żona z córkami 
                         Poniedziałek 3 lutego - św. Błażeja    

8:00 a.m. (P) + Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

Thursday, February 6 
 

8:00 a.m. (E) - For a special intention 
 

    Fifth Sunday in Ordinary Time 
Piata Niedziela Zwykła 

     Vigil: Saturday, February 8 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Waleria Ciemiega, by Ed and Lorraine  
                Ciemiega 
                 + Vera Pugno (Anniv.), by Chris, Connie, Frank 

            Niedziela 9 lutego - Sunday, February 9 
 
 

9:00 a.m. (P) + Danuta Pietniun, zam. brat Jerzy 
 

Od dzisiaj nie ma Mszy św. o godz. 6:30 p.m.   

św. Błażeja 
3 lutego 

      Błażej pochodził z Cezarei Kapa-
dockiej, która  była niegdyż jednym z 
najbujniejszych ośrodków życia chrze-
ścijańskiego. Błażej studiował filozofię, 
został jednak lekarzem. Po pewnym 
czasie porzucił swój zawód i podjął ży-
cie na pustyni. Stamtąd wezwano go na 
stolicę biskupią w położonej nieopodal 
Sebaście (wcześniej w Armenii, dziś 
Sivas w Turcji). Podczas prześladowań 

za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, 
skąd nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miej-
scu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu 
więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam 
właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu 
gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Chłopcu 
groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół 
do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. 
      Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa 
namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze 
tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego przy-
kładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem praw-
dopodobnie w 316 roku. Jest patronem chorwackiego miasta 
Dubrownik. Jego kult był znany na całym Wschodzie i Zacho-
dzie. Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun zwierząt, 
jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli. 

 

St. Blaise 
February 3 

       St. Blaise, Biagio in Italian, Blasco or Blas in Spanish, 
was a bishop of Sebaste, Armenia, in modern Turkey, who 
was martyred for witnessing to the faith. He was tortured and 
beheaded for his beliefs by the local Roman governor around 
AD 316. This is all that is known about him, the rest being 
legend. We know much more about devotion to and the popu-
larity of St. Blaise than historical facts. 
     The special blessing of throats associated with St. Blaise 
is due to a miracle attributed to him. While in prison, he mirac-
ulously saved a boy choking on a fish bone. Early in the sixth 
century, evidence exists in the Eastern Church that Blaise 
was prayed to for aliments of the throat. To this day, his feast 
is a holy day in the Eastern Church. In the ninth century, ven-
eration of St. Blaise came to the Western Church and became 
very popular. Blessing of the throats with crossed candles 
began in the 1500s, the height of devotion to St. Blaise, and 
that blessing is still part of the devotion of the Catholic 
Church. 
     No matter what the facts are, St. Blaise is a constant re-
minder to us of God's care and concern for us in our weak-
ness, sickness, and limited human existence. God's healing 
touch is with us always. St. Blaise's celebration is one of the 
ways in which we highlight and thank God for that care and 
concern. 
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PARISH STAFF 
Pastor: Rev. Mirosław Frankowski, SChr 

Deacon - Michael McCrandall 
Brother - Bogdan Barton, SChr 

Parish Secretary: Mrs. Ewa Bernacki                     313-871-2778 
Music Director: Mr. Daniel Misteravich                   313- 581-3652 
Maintenance: Mr. Mariusz Osuch                           313- 510-5546 
Parish Council: Mrs. Anna Adamusik                     586 - 303-5391 
BAPTISM: Arrangements at least 3 weeks in advance 
SACRAMENT OF RECONCILIATION: Saturday: 3:00-3:45 pm 
MATRIMONY: Arrangements at least six months in advance 
SACRAMENT OF THE SICK: Please call the rectory any time 
PARISH MEMBERSHIP: Everyone should be properly registered 
in the parish. Please notify us of change of address. 

St. Florian Church/St. Ladislaus Chapel 
Liturgical Schedule: Feb 8/9, 2020 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
SL 

KARY 
WANCZYK 

DEACON 
 

9:00 AM 
SL 
 

RYDZEWSKA  

10:30 AM - (P) 
 
 

SZKOŁA J. POLSKIEGO CHOCHLA 
 

12:30 PM (E) 
 

KORDAS STANKIEWICZ, C 

Składka niedzielna  
Sunday Collection 

26 stycznia - January 26 
Sunday Env -$3207 
Loose -$1063 
Heat -$115 
Debt -$260, 
Cap Exp- $350 

KAWIARENKA 
W niedzielę 26 styczna kawiarenka była prowadzona przez:  

Klasę Pierwszokomunijną 
Dochód wyniósł $ 480 

 9 lutego do kawiarenki zaprasza  
Szkoła J. Polskiego 

Dziękujemy! 

 

Request for 2019 Financial Statement  
Zaświadczenie złożonej ofiary w 2019 

    To request your 2019 Financial Statement for donations to  
St. Florian, please fill out the form below and return it to the 
Parish Office with a stamped, self-addressed envelope. The 
request may be dropped into the Sunday collection basket. 
     Wszyscy parafianie, którzy chcieliby otrzymać zaświadczen-
ie o kwocie, jaką przeznaczyli na kościół św. Floriana w 2019 
roku, proszeni są o wypełnienie poniższego formularza i 
przesłanie go do biura parafialnego z kopertą zwrotną.  Formu-
larze można też wrzucić do koszyka w czasie niedzielnej kolek-
ty. 
 

Env. Number/Numer koperty: ____________________ 
 

Name/Imię i nazwisko: __________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
 
 

Address/Adres________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
 
 

Food Pantry Donation 
$150.00 - Knights of Columbus Cardinal Mercier Council 
2723 

Pożegnanie Żłóbka 

Dziękujemy  
p. Annie Adamusik  

oraz dzieciom  
ze Szkoły J. Polskiego  

za przygotowanie  
pięknego programu  

recytatorsko-
muzycznego na   

Pożegnanie 
 Żłóbka. 

 



KROT
FUNERAL HOME
Burial • Cremation • International Transfer

2687 Caniff, Hamtramck  Adjacent Parking
Alexandra Krot, Manager David Krot, Public Relations

313-365-5240
 ADWOKAT MICHAEL LACEY ATTORNEY AT LAW

Parish Member
 SERVING THE POLISH COMMUNITY FOR OVER 10 YEARS

Sprawy imigracyjne
Testamenty
Sprawy kryminalne
Wykroczenia drogowe
Jazda pod wptywem alkoholu

Immigration
Estate Planning

Divorce
Criminal Matters

Drunk Driving

Tel: (586) 329-1335
Fax: (586) 329-1449
Cell: (313) 399-5630

66 Market Street • Ste. 200
Mt. Clemens, MI 48043

JURKIEWICZ
& WILK

Funeral Home
(313) 365-9600 • 2396 Caniff Ave., Hamtramck
Burial & Cremation Services Available

Michael A. Wilk • Directors • Robert A. Wilk

Bozek’s Market
3317 Caniff St. Hamtramck

313-369-0600
$1.00 OFF ANY 

PURCHASE OVER $20.00

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0494

HAUSZ ELECTRIC CO. MISTRZ-ELEKTRYK
 SOLIDNA FIRMA Z LICENCJA MASTER ELECTRICIAN
 I UBESPIECZONA, ZAKLADAJACA ELEKTRYCZNOSC LICENSED & INSURED 
 W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I COMPLETE ELECTRICAL
 PRZEMYSLOWYCH FOR COMMERCIAL AND RESIDENTIAL 
 BUS: 313-584-5559 FAX: 313-584-9305

SERVING METRO DETROIT & DOWNRIVER COMMUNITIES

Czy lubisz śpiewać po polsku?
...To wstąp do naszego chóru.

Chór Polonez
Próby co czwartek o godz. 1900

Sala na piętrze, 11824 Jos. Campau, 
Hamtramck. (586) 725-3251

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

313-638-2966
9433 Joseph Campau

St. Hamtramck, MI 48212

800-593-3052 • www.csi.coop • Tell us how you found us, using this code (GW5500)

Gratiot Woods Co-op Apartments
5500 McClellan, Detroit, MI 48235

If you are at least 62 years old and want the peace of mind that comes with living  in a secure co-op 
with affordable rent (30% of monthly income), then join the members at Gratiot Woods!

Central Air & Heat • Some Utilities Included in Rent • Apartments Wired for Cable TV
Some Units Designed for the Mobility Impaired • Much, much more!

AFFORDABLE HOUSING FOR SENIORS  AGE 62 and Up*

Oferuje darmowa i 
profesjonalna pomoc 
przy wyborze ubezpieczen 
Zdrowotnych i 

MEDICARE
Zapisy od 15-X do 7-XII  2019
Spotkania sa mozliwe 
rowniez w domu klienta. 

IWONA WSZEDYBYL
INSURANCE AGENT

48570 Van Dyke Shelby Twp MI 48317 
Cell- 586-722-3302

Roofs • Siding • Gutters • Masonry
Insulation • Painting • Windows

313-408-1166
Red Baron will donate 10% on any project to the church. 

(up to $250)

Free Estimates • Financing Available

“We’re Your To Do List Handymen”

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

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

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

Senior Discounts • 24 Hr. Emergency Service
313-558-8757    WaterWorkPlumbing.com

$20 OFF ANY SERVICE


