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     April 5, 2020              Palm Sunday - Niedziela Palmowa 

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) 
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 

     "Peter said to him in reply, 'Though all may have their faith in you shaken, mine will never be.'" Peter thought pretty highly of his 
faith. On the eve of Christ's death he professed, in essence, that he was more committed to Jesus than anyone else. And yet, we 
know how the story turns out: when put to the test in the moment that mattered, Peter "began to curse and to swear, 'I do not know 

the man.'" 
     On this Palm Sunday, we hear many stories of betrayal. The crowds, who once hailed 
Jesus with "hosannas," will soon be chanting, "Let him be crucified!" Judas, who was count-
ed among the closest companions of the Lord, turns him over to the chief priests for thirty 
pieces of silver. And Peter falls short in the moment of truth, and then "went out and began 
to weep bitterly." 
     Here in the hours before Christ faces crucifixion, he is surrounded by false friends. Just 
when he most needs the support, he is abandoned. No wonder he feels the suffering even 
of being forgotten by his Father while he hangs on the cross, "My God, my God, why have 
you forsaken me?" What trials Jesus endured, not only physically but emotionally as well. 
     It's easy to glaze over this as a story from the past that does not involve us. But in truth, 
Jesus suffered all of this for each one of US. He would have preferred things to go other-
wise, but submitted to his Father's will because he knew "it must come to pass in this way." 
Jesus' passion and death took place in order to bring US salvation. So today, may we not be 
counted among his many betrayers, but may we be truly grateful for the gift of the cross and 
show it through a life of sincere faith. 

Odpowiedzialność, miłość, posłuszeństwo 
     Niedziela Palmowa, w czasie której wspominamy triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, jest jakby świątecznie przystrojoną 
bramą wprowadzającą nas w Wielki Tydzień. To tydzień Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, w czasie którego kościół kieruje 
nasze myśli i serca, nasze spojrzenia na Krzyż wiary i nadziei, Krzyż Odkupienia człowieka i świata. Niedziela Palmowa przypomina 
nam wstrząsające wydarzenia: z jednej strony możemy podziwiać triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, z drugiej strony śle-
dzimy tragedię Wielkiego Piątku.     
     To, co dzisiaj przekazują nam czytania, a szczególnie Ewangelia, to obraz wielkiej tragedii, a zarazem wielkiego poświęcenia 
Jezusa. To obraz brutalności i obłudy tłumu, a z drugiej strony cierpienia Syna proszącego o zbawienie świata, A równocześnie jest 
to moment narodzin Zbawienia dla całej ludzkości. 
    Wprowadzając nas już bezpośrednio w klimat Wielkiego Tygodnia, Ewangelia relacjonuje przebieg całego Misterium Męki i Śmier-
ci Pana Jezusa, na każdym kroku podkreślając olbrzymi ciężar odpowiedzialności. Przyjęcie śmierci krzyżowej za nasze grzechy, a 
w rezultacie nasze Zbawienie, wynika z wielkiej Miłości do nas, ludzi, i z nadzwyczajnego posłuszeństwa wobec Boga Ojca. To po-
słuszeństwo widoczne jest w każdej chwili, począwszy od sądu, poprzez biczowanie, drogę na Golgotę, aż do Śmierci na Krzyżu. 
     Trzeba, byśmy zapamiętali trzy ważne słowa: odpowiedzialność, miłość i posłuszeństwo, które spowodowały tak niesamowity 
zwrot w życiu całej rodziny ludzkiej, zmieniły porządek historii, odmieniły nasz los.  

   Jezu Chryste uwielbiany, a później wyszydzany i ukrzyżowany, pozwól nam pojąć ogrom Twojej odpowiedzialności, miłości i po-
słuszeństwa, byśmy mogli zrozumieć Twoją śmierć Krzyżową, czekali na Twoje Zmartwychwstanie, a w konsekwencji na  Paruzję. 
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     Wielki Tydzień 

       
 
 
 
 
 
 
      Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień tryumfalnym wjazdem Pana  
Jezusa do Jerozolimy. Zebrany wokół tłum ludzi wiwatuje Chry-
stusowi Mesjaszowi okrzykami „ Hosanna Synowi Dawidowe-
mu”, wymachując przy tym gałązkami oliwnymi i palmami, ście-
ląc przed Nim swe płaszcze. Wielka radość gości w sercu . W 
tym tłumie co roku znajdujemy się i my. Przychodzimy co roku 
do kościoła niosąc palmy, uznając w Jezusie naszego Króla i 
Pana.  
      W tym roku jest inaczej. Nie możemy się zgromadzić w ko-
ściele w wielkiej Wspólnocie, ale to nie ma być powodem, że 
nie  będziemy wołać „Hosanna, Błogosławiony, który przybywa 
w Imię Pańskie”? A może teraz bardziej świadomie będziemy 
wołać  : ”Hosanna, Hosanna, wybaw nas”. 
      Kościół zaraz po przypomnieniu nam pełnego radości mo-
mentu powitania prowadzi nas pod krzyż. W Wieli Piątek bę-
dziemy stać pod krzyżem, pod krzyżem, który w tym dniu bę-
dzie miał szczególne znaczenie. Uświadamia nam wielką Miłość 
Boga do człowieka. Pod tym krzyżem stała Matka Jezusa, Ma-
ria Magdalena i uczeń Jan. W oddali stali inni. Ci, co byli najbli-
żej krzyża nie zdezertowali. W ich sercu był ból ale nie odeszli. 
W tym czasie wielkiej próby czy zostaniemy blisko krzyża, czy 
będziemy się w niego wpatrywali jako Drzewo Życia? Czy może 
będziemy jak inni,  pod krzyżem wykrzykiwali bluźnierstwa? 
„A kto wytrwa do końca będzie zbawiony”. Spróbujmy przezwy-
ciężyć lęk i popatrzeć w przyszłość z nadzieją, że po męce i 
nawet śmierci przychodzi Dzień Zmartwychwstania. 
Od Wielkiego Piątku do poranka pierwszego dnia tygodnia, to 
jest niedzieli ludzkość była ogarnięta ciemnością na wskutek 
smutku. Ale ta ciemność przygotowywała przyjaciół Jezusa na 
wybuch wielkiej radości.  
       „Pan naprawdę zmartwychwstał, Alleluja!” 
Chrystus umęczony i ukrzyżowany zmartwychwstał po trzech 
dniach i zatriumfował nad śmiercią, nad siłami Ciemności, nad 
lękiem i cierpieniem. Jest to święto naszego zbawienia, funda-
mentalna prawda naszej wiary, z której czerpiemy moc, odwagę 
i radość w naszej dzisiejszej trudnej i innej rzeczywistości. Nie 
zatrzymujmy się tylko na kontemplowaniu Wielkiego Czwartku, 
Piątku i Soboty ale popatrzmy na poranek Wielkiej Niedzieli. 
Poranek Wielkiej Nadziei.  
Módlmy się i życzmy sobie, aby Chrystus obdarzył nas wiarą w 
Jego Zmartwychwstanie i pozwolił doświadczyć Jego obecno-
ści. W ten sposób będziemy mogli przezwyciężyć każdą roz-
pacz i smutek, niepewność i lęk i być zwiastunami nadziei i bu-
downiczymi nowej cywilizacji. Amen. 
 

Szczęść Boże 
Ks. Proboszcz - M. Frankowski 

Holy Week Mediation 
 

      We begin Holy Week with the triumphant entry of Our Lord 
Jesus Christ into the holy city of Jerusalem. The surrounding 
crowds are shouting with joy (“Hosanna to the Son of David”).  
The people wave palm branches and throw their cloths on the 
ground. Their hearts are filled with joy as they welcome Jesus. 
In this crowd, we also find ourselves every year, holding palms 
and gathering to acknowledge Jesus as the Messiah and Son of 
God.  This year we cannot gather as a large community of follo-
wers of Christ due to our difficult circumstances. But this should 
not be the reason to refrain from shouting out, (“Hosanna. Bles-
sed is He who comes in the name of the Lord”). Perhaps this is 
an opportunity for us to welcome Jesus Christ into our homes 
and our families as he entered Jerusalem, to be fully aware and 
say to Jesus, “Hosanna. Deliver us”. 
      Right after this joyful entry, the Church is leading us to stand 
by the Cross. On Good Friday only the Blessed Virgin Mary, 
Mary Magdalene and his beloved Apostle John stood faithfully 
by Jesus.  The rest of his followers were far away. Those clo-
sest to the Cross, despite their pain and uncertainty, did not let 
their fear overcome them but stayed faithful. On this Good Fri-
day, as we stand by the Cross during these challenging days, 
let this Cross remind us of God’s love for his people. In this time 
of the trials we are facing, let us be faithful and stay by the 
Cross, hoping that soon we will realize victory. After all, the 
Cross is the wood which became the source of spiritual life 
(“Those who remain faithful to the end will be saved”). Let us 
pray to God for the strength to overcome our fears and look into 
the future with the hope that after the passion and death the day 
of victorious resurrection will come.  
    From Good Friday until the dawn of Sunday, people were 
surrounded by darkness caused by their great sadness.  But 
this darkness was preparing Jesus’ friends for the great outburst 
of joy (Christ was truly resurrected, Alleluia).  Christ the crucified 
is risen after three days, triumphant over death and the forces of 
darkness, triumphant over fear and pain. This is the feast of our 
salvation.  This is the fundamental truth of our faith and the so-
urce of our strength and courage. As we contemplate Holy 
Week, we do not stop with Holy Thursday, Good Friday, and 
Holy Saturday but look to the dawn of Resurrection Sunday, the 
dawn of great hope. 
      Let us pray and ask Jesus Christ to strengthen our faith in 
his Resurrection and open ourselves to experience his presen-
ce among us.  In this way, we will conquer despair and sad-
ness, uncertainty and fear and we will become the messengers 
of new hope and builders of the new civilization. 
 

Yours in Christ, 
Rev. Miroslaw Frankowski 
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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: 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
SL 

 DEACON 
 

9:00 AM 
SL 
 

  

10:30 AM - (P) 
 
 

  
 

12:30 PM (E) 
 

  

 

                   St. Florian Parish - Parafia św. Floriana 
 

Każdego dnia tygodnia poniższe intencje zostaną  
odprawione podczas prywatnych Mszy św.  

ks. Proboszcza.   
 

Each day of the week, the following intentions will be 
celebrated during private Masses by our Pastor.    

Palm Sunday - Niedziela Palmowa 
Vigil: Saturday, April 4 

+ Therese A. Plevinski, by Larry Krakowski 
+ Steve Starzyk, by family 

 

Niedziela 5 kwietnia - Sunday, April 5 
 

++ Jan Kokoć i Romualda Michalak, zam. córka 
++ Weronika i Czesław Rączka, zam. syn z rodziną 
+ Barbara M. Gorday, by Robert, Sara Sarivano 
- Living and Dec. Parishioners and Benefactors 
 

Poniedziałek 6 kwietnia    

- O Boże błog. dla Tomasza Frankowskiego 
 

Tuesday, April 7 
 

 + Kathy Uroda, by sister Sue 
 

    Środa 8 kwietnia 
 

- O zdrowie dla Joanny Pietniun, zam. tato 
                 

Wielki Czwartek - Holy Thursday, April 9  
 

- Living and Dec. Priests of St. Florian Parish 
- Za żyjących i zm. księży parafii św. Floriana 

Good Friday - Wielki Piątek 10 kwietnia 
 

-Good Friday Liturgy/-Liturgia Wielkiego Piątku 
 

Wielka Sobota - Holy Saturday 
+ Zofia Lewandowski, by Dorothy Pietras 
- Za żyjących i zm. parafian i dobrodziejów                      

   Easter Sunday - Wielkanoc 
 

Niedziela 12 kwietnia - Sunday, April 12 
 

- O Boże bł. dla mamy i babci Janiny Rejman, zam. rodzina 
+ Czesław 
+ Kathy Uroda, by sister Sue 

 
 

 

Wesołego Alleluja! 

Happy Easter! 

 

Flower offering  
Ofiara na kwiaty 

$50.00 -  In memory of Hyso and Sobota 
Family, by Mr Mrs Leonard Sobota 

Parish Office will be closed 
until April 30 

Biuro Parafialne będzie  
nieczynne  do 30 kwietnia  

Palm Sunday 
Palm Sunday is the first day of Holy 

week. It’s name is from the ancient custom 
of carrying palm branches. The palm was 
considered to be an emblem of victory and 
peace. The early Christians didn’t celebrate 
until the 4th century. Olive twigs were used 
in the church. Today, Palm Sunday is ob-
served at almost all churches, Anglican, 
Roman Catholic, and Protestant. 



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

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”

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

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

$20 OFF ANY SERVICE

CLEANING POSITION - 
GROSSE POINTE HOME

3 DAYS PER WEEK 
 9AM TO 3PM WEEKDAYS

$19.00 PER HOUR
HOME HAS NO SMALL CHILDREN

GOOD REFERENCES A MUST
CALL 800-353-9088

 Knights of Columbus
 Cardinal Mercier Council #2723
 Wesolch Alleluja / Happy Easter

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


