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     April 26, 2020   Trzecia Niedziela Wielkanocy -Third Sunday of Easter 

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 
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1920-2020 
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Bitwa pod Emaus 
        Droga do Emaus jest naszą drogą. Wszyscy błądzimy ku 
smutkowi. Zawodzimy się na życiu i naszych nadziejach. Jezus 
po zmartwychwstaniu jest na każdej ludzkiej drodze. Zawraca 
nas ku odkryciu swojej obecności na Eucharystii. 
        Uczniowie odkryli obecność Jezusa w drodze dzięki temu, 
że rozważali Pisma. Wymiana Słów Bożych pozwoliła im się 
otworzyć na Jego prowadzenie, które skończyło się na łamaniu 
Chleba. Przez Biblię do Eucharystii – schemat dojścia do celu 
życia jest prosty. Jezus dosłownie spytał: „Jakie są słowa, które 
WYMIENIACIE, idąc?”. Łukasz użył słowa antiballete, które 

można też tłumaczyć: rzucać sobie nawzajem, 
wymieniać słowa, dyskutować, porównywać albo 
nawet ciskać jakby pociskami, gdyż pierwotnie to 
słowo miało znaczenie militarne. Rozmowa więc 
była pełna ognia, była rodzajem walki duchowej, w 
której Słowa Biblii, jak strzały, uderzały w zwątpie-
nie, krusząc je niczym mury. Słowa uderzały i rani-
ły, uzdrawiając, były zmaganiem duchowym, bitwą 
o cel życia. 
       Możemy lepiej zrozumieć tę dyskusję, gdy 
porównamy ją z wędrówką aniołów przez środek 

Jerozolimy z wizji Ezechiela. Aniołowie wyniszczyli tych, którzy 
w życiu nie przyjęli skruchy, unikali krzyża. Życie dzieli nas na 
tych, którzy przyjmują krzyż, oraz tych, którzy odrzucają krzyż. 
Jesteśmy rozdarci między tymi postawami i wybór właściwej 
zależy od tego, czy umiemy walczyć Słowem Boga o własny 
los. Najtrudniejsza chwila to utrata najdroższej osoby – utrata 
kogoś, kto nadawał sens naszej drodze. Jezus, zanim umarł, 
przygotowywał na taką stratę swoich uczniów: „Jeszcze chwila, 
a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. 
(...) Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. 
Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w ra-
dość”. Gorzej jest z tymi, którzy oparli swoje życie na drugim 
człowieku, na idei, na pieniądzach, tylko nie na Bogu. Ich smu-
tek utraty nie zamieni się nigdy w radość. 

       What does it take for our eyes to be opened? Every day, a 
man laboriously walks down Main Street of town. With great 
difficulty but graceful determination, he places one foot in front 
of the other, uses a crudely made staff for support, and walks. 
His pace is slow, but he walks. What does he hope to see? 
Where does he want to go? What does he find? We all walk 
through life. The type of “walking” life requires is not always 
physical but is most assuredly emotional and spiritual. We walk, 
we look, we encounter, and we seek. How we do these things 
and what we actually find is determined by what we carry and 
what we allow ourselves to discover along the way. 
        If walking is too challenging for us, we may 
choose to isolate and stay alone. If we are afraid to 
walk, we may become overly dependent on others 
providing for us and abandon the journey. We can 
walk and pay attention only to what is in front of our 
feet and never notice the immensity of what is 
happening around us. The road is never the same 
twice. The journey is always different. What kinds of 
things do you notice as you walk through life? It 
seems that the disciples of the Road to Emmaus 
missed a lot at first. We do as well. 
        We are called to walk with purpose, to listen, and to notice 
things that may not at first be apparent. We have to allow the 
One who has a special claim on our soul to enlighten, instruct, 
and inspire us. The incarnate mystery of God is pulsating in and 
through all of creation, where the presence of the Word who 
became flesh can be discovered. He has been with us all along. 
How could we have missed Him? Our journey brings us back to 
the breaking of the bread, and something begins to stir within 
us. We begin to understand, and things look differently. Bread, 
body, wine, and blood bring us to see that everyone and eve-
rything is a “Eucharistic” encounter. We become what we eat 
and we see what we eat. We continue to walk. Our eyes are 
now opened, and we recognize Him. Our hearts burn. Stay with 
us. Please stay with us.                                                   
 ©LPi 
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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.    

 
 

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

 

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

 

Poniedziałek 27 kwietnia 
 ++ Geraldine and Eugene Matkowski, by Ochab family 

 

Tuesday, April 28 - St. Peter Chanel 
- God’s Blessing and health for Magdalena Stryjecka-Erdmaus, 
by Krzysztof and Bożena Stryjeccy 
 

    Środa 29 kwietnia - św. Katarzyny Sienieńskiej 
 

+ Damian Jabłonowski, zam. matka 
                 

Thursday, April 30 - St. Pius X 
 

- God’s Blessing and health for the Avery Family during  
pandemic 

 

Piątek 1 maja 
 
 

- O Boże bł. dla Filipa 
 

Saturday, May 2  - St. Athanasius 
 
 

+Therese A. Plevinski, by Larry Krakowski 
+ Mildred Szafarczyk, by family and friends 
                                     

   Fourth Sunday of Easter - May 3 
Czwarta Niedziela Wielkanocy - 3 maja 

 

+ Zofia Wyszomirski, zam. rodzina 
+ Bolesław Chochla, zam. rodzina 
- Living and Dec. Firefighters 
+ Casmira Odrobina, by family 

 

 Matki Bożej Królowej Polski 
2 maja 

 

    Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
    Ty za nami przemów słowo,  Maryjo! 
    ociemniałym podaj rękę, 
    niewytrwałym skracaj mękę, 
   Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 
 

      Tak śpiewamy w pięknej, starej pieśni reli-
gijnej w uroczystość Matki Bożej Królowej Pol-
ski. Owo "z dawna" oficjalnie zaczyna się od 
ślubów króla Jana Kazimierza, choć przecież Maryja zawsze 
była nam Hetmanką. Z Jej imieniem na ustach do boju w obro-
nie Ojczyzny ruszało polskie rycerstwo i zwyciężało, a narodo-
wym hymnem była najstarsza polska pieśń religijna, przywołują-
ca imię Bogurodzicy. Sam jednak tytuł Matki Bożej jako Królo-
wej narodu polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz 
z Sambora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Uzasad-
nienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie 
odniesionym nad Szwedami, które przypisywano wstawiennic-
twu Maryi. Szczególnego znaczenia nabierała Jasna Góra w 
czasach trudnych, a więc w okresie rozbiorów, czy wojen. Zapis 
umieszczony w konstytucji sejmowej z 1764 roku wydaje się 
być wciąż aktualny: Rzeczpospolita jest do swej Najświętszej 
Królowej Maryi Panny w częstochowskim obrazie cudami słyną-
cej nabożna i Jej protekcji w potrzebach doznająca. Dlatego w 
podziękowaniu za opiekę, a szczególnie za dar odzyskanej wol-
ności po latach zaborów, w 1924 roku papież Pius XI na prośbę 
narodu polskiego, zezwolił ustanowić osobne święto Matki Bo-
żej Królowej Polski. Święto obchodzone jest 3 maja dla upa-
miętnienia uchwalenia historycznej Konstytucji 3 Maja. Kiedy w 
roku 1945 Polska uzyskała uwolnienie od jarzma hitlerowskie-
go. Episkopat Polski, pod przewodnictwem kardynała Augusta 
Hlonda, na Jasnej Górze odnowił akt poświęcenia się i oddania 
Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza 
śluby. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną 
patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. 

May – The Month of Our Lady 
     The month of May is the "month which the piety of the faithful 
has especially dedicated to Our Blessed Lady," and it is the occa-
sion for a "moving tribute of faith and love which Catholics in every 
part of the world [pay] to the Queen of Heaven. During this month 
Christians, both in church and in the privacy of the home, offer up 
to Mary from their hearts an especially fervent and loving homage 
of prayer and   veneration. In this month, too, the benefits of God's 
mercy come down to us from her throne in greater abundance" . 
    This Christian custom of dedicating the month of May to the 
Blessed Virgin arose at the end of the 13th century. In this way, the 
Church was able to Christianize the secular feasts which were 
wont to take place at that time. In the 16th century, books ap-
peared and fostered this devotion.  
   The practice became especially popular among the members of 
the Jesuit Order — by 1700 it took hold among their students at the 
Roman College and a bit later it was publicly practiced in the Gesu 
Church in Rome. From there it spread to the whole Church.  

Saint Joseph the Worker 
May 1 

    The celebration of St. Joseph the Worker is a relatively new 
addition to the calendar of saints. It was 
introduced by Pope Pius XII in 1955 as 
an alternative celebration to secular May 
Day celebrations of the worker, which 
originated in Communist countries and 
which did more to enhance Communist 
propaganda than to promote the worker.     

Pope Pius XII urged workers to look to Saint Joseph the carpen-
ter, and to see the dignity inherent in human labor, which could 
become a source of holiness. The prayers for today call Joseph 
our “example and guide” in doing God’s will in our work for the 
good of others. 
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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. 

 

The Parish Office is closed  
Biuro Parafialne jest 

nieczynne  

Składka na parafię 
              Parish offerings 

Sun Env - $1045, Debt -$50 
Heat -$5, Easter Gift - $1452 
Cap Exp - $40 

Dear Parishioners and Friends  
of St. Florian Church: 

     We would like to thank all those individuals that mailed out 
Festival Lottery tickets along with payments as well as sponsors 
who forwarded donations to our parish office. Due to the current 
situation and the cancellation of the festival, 
we would like to applyreceived 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 us, at 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 

Raflle Ticket Returns - Loteria Festiwalowa 

$50.00 – Joanna i Wiktor Grzelak, Mike and Cindy Bonneau, 

 The Perzhinsky Family 

Św. Katarzyny Sieneńskiej 
29 kwietnia 

     Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie. 
Była przedostatnim dzieckiem z dwudziestu  
pięciu, w mieszczańskiej rodzinie Jakuba 
Benincasy i Lapy Piangenti - córki poety 
Nuccio Piangenti. 
     Katarzyna już jako kilkuletnia dziewczyn-
ka była przeniknięta duchem pobożności. 
Wspierana Bożą łaską w wieku 7 lat (w 
1354 r.) złożyła Bogu w ofierze swoje 
dziewictwo. Pomimo wielu trudności ze 
strony rodziny, w 1363 roku wstąpiła do 

Sióstr od Pokuty św. Dominika (tercjarek dominikańskich) i 
prowadziła tam surowe życie. Modlitwa, pokuta i posługiwanie 
trędowatym wypełniały jej dni. W wieku 20 lat jest już osobą w 
pełni ukształtowaną, wielką mistyczką. W 1370 roku podczas 
widzenia Chrystus nakazał jej rozpocząć życie apostolskie. 
Wspierana nadzwyczajnymi darami Ducha Świętego i 
posłuszna Jego natchnieniom, łączyła w swoim życiu głęboką 
kontemplację tajemnic Bożych w "celi swojego serca" z różno-
rodną działalnością apostolską. Z jej przemyśleń i duchowych 
przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy Kościoła i świata. 
     Podczas licznych wtedy konfliktów na terenie Italii i w samym 
Kościele była orędowniczką pokoju i mediatorem. Domagała się 
od kolejnych papieży ich powrotu z Awinionu do Rzymu. Wobec 
nieskuteczności wysyłanych listów udała się do Awinionu, by 
skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście. 
Kiedy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przyp-
isywano to ważne wydarzenie. Po jego śmierci, na życzenie 
Urbana VI, Święta udała się do Rzymu, aby podjąć działalność 
dla dobra Kościoła. 
        Płonęła  Bożą miłością  do  ukrzyżowanego Chrystusa  
i starała się do Niego upodobnić, dlatego zasłużyła na to, by  
1 kwietnia 1375 roku otrzymać święte stygmaty Jego Męki, 
jednak nie w postaci ran, lecz krwawych promieni. 

     Umarła 28 kwietnia 1380 r. w Rzymie w wieku 33. 
 

Catherine of Siena,  
April 29 

       Catherine cared for victims of pestilence, and as a third-
order Dominican she converted many people by her powerful 
preaching. She convinced. She convinced Pope Gregory XI to 
leave Avignon and move the papal palace back to Rome. Her 
efforts to quiet the cardinals responsible  for the mounting 
schism proved ineffective, but she is still regarded as one of the 
greatest minds of her age. Her visage adorns a dramatic statue 
at the end of Rome’s Via della Conciliazone, staring up toward 
St. Peter’s Basilica, as if commanding  the popes in their Avi-

gnon exile to go home. 

Flower offering  
Ofiara na kwiaty  

 

$50.00 - O zdrowie dla ks. Proboszcza, 
całego świata i rodziny, zam. Halina Luziński 



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
 In Service to One. In Service to All.

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


