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  July 26, 2020        Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Siedemnasta Niedziela Zwykła 

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 • Summer Office Hours - Tue, Fri: 12:00 pm - 4:30 pm 

 

1908 - 2020 

1920-2020 
100 YEARS 

ANNIVERSARY 

Skarb w brudnej ziemi 
      Mądrość to wydobywanie sensu z bezsensu, miłości z nienawi-
ści. Pocieszenia duszy ze smutku ciała. Pereł jasnych jak gwiazdy 

z mrocznego dna oceanu. Człowiek to istota, która 
po pierwotnym grzechu zaczęła sobie wmawiać, że 
ma władzę jedynie do odnoszenia zwycięstw, gdy 
tymczasem ma niezaprzeczalny, lecz rzadko rozwija-
ny talent do wykorzystywania porażek! Salomon 
doznał objawienia w nocy, podczas snu. Światło 
przyszło w ciemności, czyli wtedy, gdy nic nie jest 
jasne! Lux in tenebris! Prawdziwe życie staje się 
możliwe dopiero wtedy, gdy ogarnie go mgła nie-
możliwości. 
      Większość ludzi cofa się instynktownie przed 
ciemnym pomieszczeniem. Boimy się mroku, ponie-

waż w nim odkrywamy w sobie światło, dżunglę uczuć, słuchamy, 
jak bije serce, słyszymy, swój oddech i wreszcie wyczuwamy Bożą 
obecność. Salomon mógł zlekceważyć obietnice Boże, ale uwie-
rzył. I stało się! Z głębokiego mrocznego snu, wydobył skromną 
prośbę o rozsądne serce. Bóg nie tylko dał mu to, o co prosił, ale 
dodał jeszcze mądrość, bogactwo i sławę. 
      Wszechmogący wydobył nas z hańby grzechu i podniósł do 
wysokości więcej niż królewskiej – do chluby nieba. Podczas me-
dytacji dzisiejszych tekstów przypomina się mit o Pigmalionie, wy-
dobywającym z amorficznego kamienia rzeźbę, która ożyła.  Sztu-
ką jest nie tyle odtworzyć naturę, ile ożywić ją. A na taki gest stać 
przede wszystkim jednego artystę: Boga. On potrafi nie tylko dopa-
trzyć się w brudnej kałuży odbicia gwiazd, ale i zobaczyć w kimś 
tak brudnym jak ziemia ukryty skarb, który zresztą sam tam umie-
ścił. 
      Jestem ziemią, ciałem, prochem, rolą gruntownie przeoraną 
okaleczoną pługiem nieszczęść, ale spojrzenie Boga dostrzega we 
mnie, najcenniejsze kształty podobieństwa do Niego samego! Bóg 
odkupił mnie sprzedając wszystko, nawet samego siebie, w cenie 
bardzo niskiej - 30 srebrnych monet. Transakcja kosztowała Go 
sen w śmierci, w ciemnym grobie. Kiedy więc zasnął w śmierci, 
zapewne czuł się bardziej szczęśliwy niż Salomon, bo zdobył jesz-
cze większe bogactwo niż on – zdobył człowieka. 

       A single mother who has a child with special needs works two 
jobs and sacrifices much of her own pleasures in order to be avai-
lable for her son. Being the best mother possible is important to her 
and brings her joy. We are willing to make great and 
often heroic sacrifices for those people and things 
that matter most to us. Unless there is something of 
obvious importance to us in our immediate path, we 
can easily approach life in a more haphazard and 
chaotic way. We jump from one thing to another, 
responding to whatever it is that is competing for our 
attention at that moment. When everything is impor-
tant, nothing is important. 
      If we do not wear the right pair of glasses, we can 
get all too easily caught up in the superficial stuff and 
neglect paying attention to the things that really mat-
ter. The kingdom of God is like the pearl of great 
price that is worth selling everything for so that it can be obtained. 
Based on where I invest my time and energy each day, I really 
wonder whether I am serving God’s kingdom or my own. Have you 
ever considered tracking how you spend your time? You may be 
surprised! We allow our agendas to set the clock of our lives. We 
forget that joy and a true sense of purpose are not going to be fo-
und in following that timepiece. Joy is the expression of the happi-
ness that is discovered when living in the kingdom of God. When 
our agenda matches God, not only do we leap for joy but God 
leaps with delight as well. Our well-being is what matters most to 
God. 
       Can you imagine God delighting in you? It is easy to deaden 
our senses to the whole reality of God and the joy that living the 
Gospel can bring. The demands of secular life and the agendas 
competing for our attention can quickly do that. We can get tired 
and spiritually apathetic. But if we can see our way through all of 
the conflicting voices and hear the voice of God, we can rediscover 
our zeal and passion and redirect our efforts. When we begin to 
see as God sees, we can rise each day and notice what really ne-
eds our attention and embrace it with exuberance. Be careful, 
though. It may not be what we originally had on our list. Respon-
ding to it, however, will be worth putting everything else aside. 
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  St. Florian Parish - Parafia św. Floriana 
   St. Florian Church - Kościół św. Floriana 

 Siedemnasta Niedziela Zwykła  
Seventeenth Sunday in Ordinary Time 

                    Sunday, July 26 - Niedziela 26 lipca    
 

 

10:30 a.m. (P) ++ Helena i Józef Świerad, zam. córka 
12:30 p.m. (E) + Stanley Leon, by family 

 

Tuesday, July 28 
 

6:30 p.m. (E) - God’s Blessings for Elaine Topolewski,  
                 by parents 

Środa 29 lipca - św. Marty 
 

6:30 p.m. (P) + + Jan i Anna Cichoń, zam. wnuczka 
 

Piątek 31 lipca - św. Ignacego 
 

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 Ireny z okazji urodzin, zam. Jerzy 

Sobota 1 sierpnia - Saturday, August 1 
 

12:00 p.m. (P) - O Boże bł. dla dzieci przyjmujących dzisiaj  
               Sakrament Pierwszej Komunii św.  

Osiemnasta Niedziela Zwykła  
Eighteenth Sunday in Ordinary Time 

                    Sunday, August 2 - Niedziela 2 sierpnia  
 

 

10:30 a.m. (P) - O Boże bł. dla Andrzeja i Danuty Musiej  
               (40 rocz. ślubu) oraz dla Agnieszki i Mariusza Buchcic 
               (12 rocz. ślubu) 
12:30 p.m. (E) + Donald Majkowski (7th Anniv.), by family 
1:30 p.m. - Baptism - Brooklynn  Anna Andrus 

St. Florian Parish - Parafia św. Floriana 
St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 

Siedemnasta Niedziela Zwykła  
 Seventeenth Sunday in Ordinary Time 

  Vigil: Saturday, July 25 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Anthony James Ruzycki, by mother 
6:30 p.m. (P) + Anna Szauruszewicz, zam. Anna Szklarski  
                 z rodzina 
                 - Nab. Pompejańskie 

                 Sunday, July 26 - Niedziela 26 lipca 
 
 

9:00 a.m. (P) + Irena Piwowarska, zam. Kazia i Janek  
             Czerwińscy 
            - Za parafian i dobrodziejów 
 

Poniedziałek 27 lipca 
 

8:00 a.m. (P) + Helen Kimler 
 

Thursday, July 30 
 

8:00 a.m. (E) + All Souls in Purgatory 
 

Osiemnasta Niedziela Zwykła  
Eighteenth Sunday in Ordinary Time 

  Vigil: Saturday, August 1 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Leo Miller Jr, by Ann-Marie Krul 
               ++ Stanislaw and Stanley Ciemiega, by Ed, Lorraine 
               Ciemiega 

                 Sunday, July 26 - Niedziela 26 lipca 
 
 

9:00 a.m. (P) + Zofia Wyszomirski, zam. rodzina 
            - Za parafian i dobrodziejów 

Pierwsza Komunia Święta 
1 sierpnia 2020 - 12:00 p.m.  

First Holy Communion 

Avery Filip, Biegajlo Jakub 

Czarnik Maya, Kosowski  Adam 

Korytko Kasper, Korytko Michal 

Lesinski Pawel, Olszewski Sylwia 

Ryczak Natalia, Slaby Patrick 

Smyda Adrian, Tkaczyk Michelle 

Zagaja Victoria 
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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: August 1/2, 2020 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
SL 

KRUL DEACON 
 

9:00 AM 
SL 
 

KURAS  

10:30 AM (P) RYDZEWSKA CHOCHLA 
 
 

12:30 PM MISCAVISH 
ORLIKOWSKI 

STANKIEWICZ, C 

Sunday Offerings - Składka niedzielna 
19 lipca - July 19 

Sun Loose -$675, Sun Env -$2773 
A/C - $270, Peter’s Pance -$25 
Debt - $180, Cap Exp - $433 
Society of Christ Sem -$10 

July 26 is the feast of Joachim and Anna. Who are they and 
what do we know about them? 

     Joachim and Anna are the 
parents of Mary, the mother of 

Jesus, yet there is absolutely no 
biblical reference to them whatso-

ever. So where do we get their 
names, and what is their story? 

Their names are found in an 
apocryphal gospel known as "The 
Infancy Gospel of James." Apoc-
ryphal, or hidden, gospels consist 

of accounts of Jesus' life that 
were ultimately not accepted as inspired works, and thus were 
not included in the Bible. However, they sometimes captured 

the Christian imagination, spilling into the devotional dimension 
of the community. 

     James' infancy gospel begins with the parents of Mary and 
their desire for a child. In their prayer and petitions to God, they 
are heard and given the blessings of a child, whom they named 
Mary. The fact that we celebrate the feast of Joachim and Anna 
indicates that the bond of family love is important in the Chris-
tian life. Long before Grandparents' Day was established, the 

church had a feast that honored the presumed grandparents of 
Jesus. While their names are part of non-inspired apocryphal 
legends, the Savior's human ancestry is not. Christ, the incar-
nate Word, dwelt among us in the flesh in a human family. In 

honoring the grandparents of Jesus we really proclaim our faith 
in the Incarnation-God becoming human! 

 

Świętych  
Joachima i Anny 

26 lipca 
    Św. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. He-
brajskie imię Anna w języku polskim znaczy tyle, co "łaska". Od 
IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jero-
zolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie 
wznosi się na nim trzeci z kolei kościół.  
     Św. Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodzi-
ny. Już samo jego imię miało być prorocze, gdyż oznacza tyle, 
co "przygotowanie Panu". Miał pochodzić z Galilei. W dawnej 
Polsce czczony był jako "protektor Królestwa". Kiedy Maryja 
była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać ziemię. Razem ze św. 
Anną patronują małżonkom. Kult świętych Joachima i Anny był 
w całym Kościele - a więc także na Wschodzie - bardzo dawny i 
żywy. W miarę jak rozrastał się kult Matki Chrystusa, wzrastała 
także publiczna cześć jej rodziców. Polska chlubi się wieloma 
sanktuariami św. Anny m.in. opolskie należy do najsłynniej-
szych w świecie tak dalece, że figura św. Anny doczekała się 
uroczystej koronacji papieskimi koronami 14 września 1910 r.  

Church Donation 
In memory of Zofia Lewandowski 

$25.00 - Gary and MaryAnn Jentzen 

Modlitwa kierowców 
Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, 
abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. 
Nie pozwól Dawco życia,  
bym się stał przyczyną 
śmierci lub kalectwa, a także zachowaj 
od nieszczęścia i wypadku. 
Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. 
Oby piękno stworzonego przez Ciebie 
świata 
i radości Twojej łaski 
towarzyszyły mi na zawsze.  
Amen 



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.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 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 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

THIS SPACE IS

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

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

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


