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     April 19, 2020   Niedziela Miłosierdzia Bożego - Divine Mercy Sunday 

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 

     "Jesus came and stood in their midst and said to them, 
'Peace be with you.'" The disciples were paralyzed by fear. After 
the Crucifixion, they had locked themselves in a room and were 
keeping a low profile. They didn't want to end up how Jesus had 

ended up. But the Lord 
stepped right into this paranoia 
and dispelled it in an instant: 
"The disciples rejoiced when 
they saw the Lord." 
     Although these first Chris-
tians were very concerned 
about preserving their lives, 
the fact is that living holed up 
in an attic wasn't a life of much 
freedom or joy. Jesus wanted 
his followers to have the full-
ness of life, but this required 
trust in him and his promises. 
As today's Gospel puts it, 
through the belief that Jesus 

Christ is the Son of God, "you may have life in his name." When 
we come to really accept who Jesus is, there is no more need 
for a life of slavery to fear--whatever that fear may be, whether 
it's fear for our health; fear for our reputation; fear for our com-
fort; or even fear that our sins are too big for forgiveness. 
     Today as we celebrate the feast of Divine Mercy, we remem-
ber that God's love is strong enough to conquer the greatest of 
all human fears: death itself. This confidence leads us to a re-
newed joy. As Pope Francis wrote in his declaration of this, the 
Year of Mercy, "Mercy is the force that reawakens us to new life 
and instills in us the courage to look to the future with hope." 
Once we are firmly established in this hope, we are called to be 
witnesses of mercy to others. The Holy Father continues with a 
challenge for all of us, "Jesus asks us also to forgive and to 
give. To be instruments of mercy because it was we who first 
received mercy from God." 

Miłosierdzie 
     Czy choć raz okazałeś komuś w swoim życiu miłosierdzie? 
Prawdziwe miłosierdzie... Nie tkliwą litość czy pobieżne zainte-
resowanie się czyjąś niedolą. Miłosierdzie to konkretny czyn, 
przez który przychodzimy z pomocą bliźniemu w potrzebach 
jego ciała iduszy. Całe nauczanie Jezusa przeniknięte jest du-
chem miłości. Okazanie miłosierdzia jest zatem przede wszyst-
kim czynem ludzkiego serca. Źródłem miłosierdzia jest miłość.  
     Miłosierdzie to wzięcie na siebie cudzej niedoli. Współczucie 
zazwyczaj boli, często bardzo boli. Natomiast „współ–
cierpienie” wydaje się być fundamentem wszelkiego miłosier-
dzia. Często nie jesteśmy w stanie pomóc, ulżyć, stoimy bez-
radni, bezsilni i wtedy jedyne, co pozostaje – to szeroko otwo-
rzyć serce i trwać, często w milczeniu, tak – aż dotknięty cier-
pieniem odczuje i zostanie wzmocniony tym, że ktoś wespół z 
nim dźwiga jego nieszczęście. W języku polskim najlepiej chy-
ba oddaje sens miłosierdzia potoczne powiedzenie „wejść w 
czyjąś skórę”. 
      „Wejść w czyjąś skórę”... Czyż tajemnica Wcielenia Syna 
Bożego wraz z jej najbardziej ludzkimi konsekwencjami – Jego 
męką i śmiercią – nie jest najwyższą formą miłosierdzia? I tutaj 
dochodzimy do prawdy, od której właściwie trzeba było rozpo-
cząć te rozważania: początkiem, źródłem, wzorem miłosierdzia 
jest Bóg. Tylko On może nauczyć człowieka być miłosiernym. 
On, który pierwszy nas umiłował, On, który Syna swego dał, 
On, który jest bogaty w miłosierdzie... Dzisiaj, gdy obchodzimy 
Niedzielę Miłosierdzia, zwróćmy się ku Bogu w postawie 
wdzięczności za Jego nieskończone miłosierdzie i prośmy Go, 
by uczył nas nieustannie do Niego tylko się odwoływać i w Nim 
odnajdywać siłę do obdarzania miłosierdziem braci. Dzisiejsza 
Ewangelia przypomina scenę przekazania apostołom władzy 
odpuszczania grzechów. To właśnie konfesjonał jest miejscem, 
w którym miłosierdzie Boga jest największe, bezwarunkowe i 
nieodwołalne. Dzięki Bożemu Miłosierdziu nasza słabość na-
prawdę może się stać mocą ku własnemu zbawieniu i ku po-
krzepieniu braci. 
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                 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.    

 

  Divine Mercy Sunday - April 19 
Niedziela Miłosierdzia Bożego - 19 kwietnia 

 

- O Boże bł. dla członków Kongresu Polonii Amer. 
+ Za zm. z rodzin Lipińskich i Łapińskich, zam. rodzina 
+ III Zak. Św. Franciszka 
+ Dec. Members of Eleonor Ostrolecki family, by Ostrolecki fa-
mily 

 

 
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek 20 kwietnia    

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

Tuesday, April 21 - St. Anselm 
 

 - God’s blessings and health for Frank (15th Birthday) and  
Veronika (13 Birthday) Kasjan and family, by Teresa Kasjan 
 

    Środa 22 kwietnia 
 

++ Zofia i Zdzisław 
                 

Thursday, April 23 - St. George 
 

+ Geraldine (Ochab) Metkowski, by Ochab family 
Piątek 24 kwietnia 

 

++ Otylia, Adam, Stanisław i Leokadia Zaguła, zam. rodzina 
 

Sobota 25 kwietnia 
+Zygmunt Grzanka Sr, by daughter Patsy 
+ Rychard Gorski, by Joseph Sobota                      

   Third Sunday of Easter - April 26 
Trzecia Niedziela Wielkanocy - 26 kwietnia 

 

++ Maria, Stanisław i Michał Szygałowicz, zam. Wanda 
+ O Boże bł. i zdrowie dla Wacława Rydzewskiego z okazji 80 
urodzin, zam. córka 
+ Stanley Leon, by family 
 

 

      W Jubileuszowym Roku 2000 Pa-
pież Jan Paweł II w II  Niedzielę Wielka-
nocną wyniósł na ołtarze polską mi-
styczkę Błogosławioną Siostrę Faustynę 
Kowalską ze Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia. Podczas tej kanoni-
zacji Ojciec Święty ogłosił, że odtąd II 
Niedziela Wielkanocna będzie w całym 
Kościele nazwana „Niedzielą Miłosier-
dzia Bożego”, zgodnie z życzeniem 
wyrażonym przez Chrystusa do s. Fau-
styny. Orędzie Swojego Miłosierdzia 

przekazywał Chrystus s. Faustynie w latach 1931-1938 pod-
czas około osiemdziesięciu objawień.  
       Pokorną s. Faustynę nazwał Chrystus „szafarką”, „córką”, 
„świadkiem Miłosierdzia Bożego” – polecając zapisywać otrzy-
mane natchnienia i duchowe przeżycia w „Dzienniczku”. Dzień 
święta Miłosierdzia Bożego wskazał Pan Jezus w słowach: 
„Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy”. Powiązał z nim niezwykłe przywileje, obiecu-
jąc, że kto przystąpi do spowiedzi i Komunii św. otrzyma zupeł-
ne odpuszczenie win i kar. Wyraził też życzenie, aby namalo-
wać i czcić obraz z podpisem „Jezu ufam Tobie” – gdzie bijące 
z Jego Serca dwa promienie oznaczają: blady – Wodę, która 
usprawiedliwia dusze oraz czerwony – symbolizuje Krew – 
życie dusz. „Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosier-
dzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało 
włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają duszę 
przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu 
żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga”.  

DIVINE MERCY SUNDAY 
    Divine Mercy Sunday is rooted in the writings of a poor Polish 
nun, St. Faustina Kowalska (1905–1938), and her revelations 
about God’s mercy. Her message is that God is merciful and 
loving and so must we be to others. Today is a national feast in 
Poland and is celebrated in the Vatican. Soon after St. Faustina 
was canonized in 2000, Pope John Paul II decreed that today 
be “a perennial invitation to the Christian world to face, with 
confidence in divine benevolence, the difficulties and trials that 
mankind will experience in the years to come.”   

    Podziękowania 
      Jesteśmy bardzo  wdzięczni, że w 
tych trudnych czasach pandemii koro-
nawirusa i zawieszenia odprawiania 
publicznych Mszy św., część Parafian 
kontynuuje składanie coniedzielnych 
ofiar. Jest to ogromna pomoc związana z utrzymaniem 
Parafii. Serdeczne Bóg  Wam zapłać! Jednocześnie za-
chęcamy pozostałych do wysyłania swoich ofiar na ad-
res 2626 Poland Hamtramck MI 48212. 

 

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT 

      We are deeply grateful to our parishioners and be-
nefactors that continue to support our parish finan-
cially during the COVID-19 pandemic and temporary 
suspension of public Masses.  We ask that you, to the 
best of your ability, continue your support and to en-
courage others to join you in making regular dona-
tions. Your continued support will allow us to meet 
our operating expenses and continue our ministeries 
compliant with the guidelines of the Archdiocese and 
the State of Michigan. 
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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. 

 
 

Parish Office will be closed  
until April 30 

Biuro Parafialne będzie  
nieczynne do 30 kwietnia 2020 

Składka na parafię   
Parish offerings 

Sun Env - $3583 
Easter Gift - $9517 
Debt -$965 
Heat -$195 
Cap Exp -$760 
Catholic Relief -$125 
Church Ctr&East Europe -$95 
CSA-$10 
Soc. of Christ Sem -$10 

DZIEŃ MATKI BOŻEJ  

POMPEJAŃSKIEJ 

Sobota 25 kwietnia  2020 

Zachęcamy do prywatnego odmówienia  

nabożeństwa w swoich domach.    

Dear Parishioners and Friends  
of St. Florian Church: 

     We thank all those who have sent in their Strawberry Fe-
stival Raffle tickets along with payments. We also thank those 
sponsors who made donations to our parish office. Due to the 
current situation and the cancellation of the festival, we would 
like to apply these donations to cover the 
needs of our parish. 
      If anyone would like to receive a refund, 
please call our office at 313-871-2778 or 
email usat office@stflorianparish.org  
  

Drodzy Parafianie i Przyjaciele parafii  
Św. Floriana: 

       Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przesłali do 

nas bilety na loterię festiwalową wraz z opłatą jak również spon-

sorom, którzy uiścili opłaty. Ponieważ tegoroczny festiwal został 

odwołany, chcielibyśmy przeznaczyć zebrane donacje na po-

trzeby naszej parafii. Jeśli ktoś z Państwa chciałby otrzymać 

zwrot dokonanych wpłat, prosimy o kontakt z biurem parafial-

nym pod numerem 313-871-2778 lub drogą mailową:  

office@stflorianparish.org 

Strawberry Festival Ticket Returns 
Loteria Festiwalowa 

$50.00 - Naworol Renata i Marek, Sobota Joseph, Sechoffer 
Carl and Susanne, Karpoff Helen, Bilek Zbigniew i Halina 

Ofiara na dzwony 
Church Bells Offering 

$30.00 - Bernadine Turowski 

Flower Offering 
Ofiara na kwiaty 

$20.00 - W intencji śp. Marii i Tomasza  
Rydzewskich, zam. Małgorzata Rydzewska 



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


