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  August 23, 2020            21st Sunday in Ordinary Time - XXI 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 

     Potrzeba powołania 
       Niejednokrotnie zastanawiamy się, skąd biorą się w ludziach 
zdolności, wiedza, mądrość, siła do pokonywania trudności. Określa-
my te cechy przeważnie jako siłę charakteru, potrzebę działania, chęć 
udzielania pomocy w razie potrzeby. Czy rozumujemy prawidłowo? 
Czy odczytujemy właściwie znaki nam dane? 

To jasne, że aby wykonać pewne 
zadania, musimy mieć własną siłę 
wewnętrzną, moc pokonywania 
trudności, ale powinniśmy też 
umieć odczytywać znaki dane 
nam przez Boga. Od nas zależy, 
czy je właściwie odczytamy, czy 
je właściwie wykorzystamy. 
        W Ewangelii słyszymy o 
powołaniu do władzy Piotra. 
Wspólne przebywanie Piotra z 
Panem rozwinęło w jego sercu 

wyczucie tego, kim faktycznie jest Jezus. Widział, że Pan jest inny niż 
wszyscy. Nie kto inny, ale właśnie Piotr otrzymał z wysoka oświecenie 
i natchnienie, toteż właśnie on wyznał wiarę w imieniu Dwunastu. 
Słowa Piotra «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». (Mt 16,16b) 
spowodowały, że Jezus odkrył przed nim, jaką rolę spełni w Jego 
planie budowy Kościoła. Udzielił też tylko i wyłącznie Piotrowi takiego 
pełnomocnictwa i władzy, że po  dokładnym przemyśleniu i uświado-
mieniu sobie potęgi odpowiedzialności przechodzą człowieka dresz-
cze „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz 
na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie.” (Mt 16,19). 
      Piotr przyjmuje tę misję dobrowolnie i bez zastrzeżeń. Pragnie 
wypełnić wolę Mistrza we wszystkim, co przyczyni się do budowy i 
wzrostu tego królestwa. Posługa Piotra i działalność apostołów prze-
niesiona w nasze czasy rozszerza poniekąd odpowiedzialność na 
każdego z nas, w naszym kręgu życia i działalności. To my powinni-
śmy być opokami, na których Pan Jezus buduje Kościół w naszym 
pokoleniu. Opoka to prawda. Im więcej jest ludzi kochających prawdę, 
tym mocniejszy jest Kościół. 

MARYJO, MATKO WSZYSTKICH LUDZI, spraw, abyśmy potrafili 
odczytać i usłyszeć to, co nam Bóg chce powiedzieć nie tylko poprzez 

innych ludzi, ale także  poprzez nasze życie. 

      The only way to know God is to love God. Our minds will never 
fully grasp the mystery of God, but our hearts and souls can learn to 
love the mystery. Years ago, when life had a more innocent quality to 
it, we believed what we were told or witnessed, unless there was di-
rect evidence otherwise. This was especially true if the information 
came from someone in authority. In a sense, we were a bit more gulli-
ble on one hand but also more trusting on the other. The latter is an 
admirable quality that sadly can be eroded when we realize we have 
been duped. With education and technological advances, we find our-
selves more skeptical and less likely to too quickly accept and believe 
what we see and hear. 
      For all of the good that social media can do, it can also easily di-
stort reality and truth. Photoshop and a myriad other technological 
truths can add to, fabricate, and make even the non-existent seem 
real. It is amazing. How far do we allow this obviously justifiable skep-
ticism to take us? Questioning and doubting are healthy elements of 
any good relationship as long as we don’t allow them to turn us away 
from a deeper experience of love and encounter. If we cannot get our 
minds around something or empirically justify or prove it, we tend to 
declare it a hoax, untrue, or unauthentic and walk away. The very 
same trust that can quickly be eroded is exactly what is essential for 
all of our relationships, especially our relationship with God. With all 
things and people that make a profound claim on us, we have to trust 
in the absence of knowledge. Full self-investment involves plunging 
completely into the unknown! 
        Simon Peter said to Jesus, “You are the Christ, the Son of the 
Living God.” Peter came to this knowledge, which is not “head 
knowledge” because of the relationship he shared with Jesus and 
what God was able to reveal in and through that relationship. Peter 
simply “knew” because of love that this is who Jesus really is. The 
silent exchange of love between friends, and not an intellectual exerci-
se of the mind, brought Peter to this place. When we stop and think 
about it, there are many things in life that we simply know but do not 
completely understand. When someone sacrifices their own well-being 
for another, it may not make intellectual sense when examined. But it 
makes a world of sense when it is carried out. The vastness of reality 
and an encounter with incomprehensible mystery all lead us to profo-
und silence where we simply know something to be true. Have you 
trusted enough to allow your relationship with God to bring you to this 
place or are you still too skeptical? 
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  St. Florian Parish - Parafia św. Floriana 
   St. Florian Church - Kościół św. Floriana 

Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła  
 

Twenty First Sunday in Ordinary Time 
                    Sunday, August 23 - Niedziela 23 sierpnia  

 
 

10:30 a.m. (P) + Dariusz Polek, zam. Ola z rodzina 
12:30 p.m. (E) + Thomas Slomka, by Slomka family 
1:30 p.m. - Baptism - Kensly Joy Palucaj 

 

Środa 26 sierpnia - MB Częstochowskiej 
 

6:30 p.m. (P) + Janina Pacholok, zam. Mariola z rodziną 
 

Piątek 28 sierpnia  
 

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 Moniki, Wojtka, Jasia i Karolinki 
          Mączka, zam. rodzice 
 

Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła  
 

Twenty Second Sunday in Ordinary Time 
                    Sunday, August 30 - Niedziela 30 sierpnia  

 
 

11:00 a.m. (P/E) - W podziękowaniu za kapłańską posługę  
          w naszej parafii dla ks. Mirosława Frankowskiego  
          z prośbą o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo 
          i opiekę Panny Najświętszej w Jego duszpasterstwie 
         - Thanksgiving Mass for Rev. Frankowski for 13 years  
          of pastoral service at our parish as well as God’s Blessing 
          and guidance for the upcoming years 
          

         - O zdrowie i wszelkie Boże łaski dla Moniki i Heleny  
          Kaput, Ewy Bernackiej i Brata Bogdana z okazji ich 
          urodzin 

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

Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła  
 

Twenty First Sunday in Ordinary Time 
  Vigil: Saturday, August 22 

 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Vera Pugno, by Christine Starzyk 
               + Helen Soto, by Joanne Warda and family 

Sunday, August 23 - Niedziela 23 sierpnia 
 
 

9:00 a.m. (P) + Irena Piwowarska, zam. Helena Wilk 
             - Za parafian i dobrodziejów 
          

Poniedziałek 24 sierpnia 
 

8:00 a.m. (P) - O  szczęśliwe rozwiązanie dla córki, zam. matka  

Wtorek 25 sierpnia 
6:30 p.m. (P) - W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą  
              o zdrowie i opiekę N M Panny dla Tadeusza  
              Bocheńskiego z okazji urodzin, zam. żona z dziećmi 
              - Nab. Pompejańskie 

 

Thursday, August 27 
 

8:00 a.m. (E) + Mary Ann Carter and Clemens Zwierzchowski,  
              by sister 
 

Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła  
 

Twenty Second Sunday in Ordinary Time 
  Vigil: Saturday, August 29 

 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Regina Starzyk (Anniv.), by family 
              + Barbara M. Gordon, by Rose and John Wroblewski 

Sunday, August 30 - Niedziela 30 sierpnia 
 
 

9:00 a.m. (P) + Józef Krupkowski, zam. siostra Jasia 
             - Za parafian i dobrodziejów 

Matki Bożej Częstochowskiej 
26 sierpnia 

      Wśród setek polskich sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. 
Rocznie to sanktuarium nawiedza od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić 
się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe 
wpisanym w dzieje Polski. Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wyma-
lował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn 
kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął 
cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił 
Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato 
ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgier-
skiego obraz ukryto w zamku bełzkim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę 
Władysław Opolczyk, zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpa-

dła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy mgła otoczyła nieprzyjaciół, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na 
nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieść obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. 
Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Ja-
sną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.  
       Obecny obraz Matki Bożej, namalowany na drewnianej tablicy, zalicza się do ikon bizantyjskich określanych nazwą Hodegetria, 
co oznacza "Tę, która prowadzi". Cudowny obraz jest otaczany przez Polaków niezwykłą czcią. Wielokrotnie modlił się przed nim 
także kard. Karol Wojtyła, a potem - Ojciec Święty Jan Paweł II. Co roku, na uroczystości Maryjne (szczególnie 15 i 26 sierpnia) do 
jasnogórskiego Sanktuarium pielgrzymują setki tysięcy ludzi, najczęściej idąc na piechotę przez wiele dni. 
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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 29/30, 2020 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
SL 

KARY 
WANCZYK 

DEACON 
 

9:00 AM 
SL 
 

BLOCZYNSKI  

11:00 AM (P) 
St. Florian 

RYDZEWSKA 
MOUBARAK 

CHOCHLA 
STANKIEWICZ, C 
 
 

   

Sunday Offerings - Składka niedzielna 
16 sierpnia-Agust 16 

Sun Loose - $445  
Sun Env -  $3494 
Debt – $180 
Cap Exp - $145 
A/C - $275 

Pożegnanie ks. Mirosława 
Fr. Frankowski  

Farewell Celebration  
W podziękowaniu za 13 lat pracy dusz-
pasterskiej  ks. Mirosława Frankowskie-
go w naszej parafii w niedzielę 30 sierp-
nia odbędzie się uroczysta Msza św. o 

godz. 11:00 a.m. (P/E) pod przewodnictwem Bp. Donalda 
Hanchona. 

        Zaraz po Mszy św. zapraszamy na poczęstunek na ze-
wnątrz kościoła (kawa, ciasto, wino) z możliwością zakupu 
obiadu w cenie $20.00. Prosimy o zachowanie bezpiecznego 
dystansu między osobami jak również o założenie masek. 
        

        To honor Father Miroslaw Frankowski for thirteen 
years as Pastor of St. Florian Parish, a Farewell Cele-
bration will take place on Sunday, August 30th, 2020.  
A Mass of Thanksgiving will be celebrated at 11 am at 
St. Florian Church immediately followed by an outdoor 
reception.  Social distancing and wearing of masks is 
required in church and around the church grounds.  

Passion of  St. John the Baptist  
August 29 

       He is thought to have died approximately A.D. 30.  We 
know from the Bible that he was 
the cousin of Jesus, the son of St. 
Elizabeth, and also the nephew of 
our Lady.  King Herod knew that 
John was a holy man and that he 
had to get control of him because 
of the crowds he was starting to 
build.  He was afraid to kill him, so 
instead he had him imprisoned.  
     On Herod’s birthday, his new 
wife’s daughter danced before the 
king and his guests.  Her dancing 

pleased Herod and he promised to give her anything she de-
sired.  The daughter asked for the head of John the Baptist on a 
platter.  Herod reluctantly agreed and had John the Baptist exe-
cuted in prison.   
     St. John the Baptist spoke the truth with great courage in 
calling others to a true change of heart, and to embrace the 
ways of God.  He did this not only by preaching, but also by 
example.  He fasted in the desert, and prepared the way for 
Jesus.  He had such a great courage, that he wasn’t fearful of 
speaking out about the immoral activities of his day.  This was 
the reasoning that led to his death, but he continued.  We can 
learn a lot from his life.  We too, can embrace the ways of God 
and speak out of the immorality of our day, and with the help of 
St. John the Baptist, we can prepare the way for Jesus to those 
around us.   

Msza św.   
i Nabożeństwo Pompejańskie  

we wtorek 25 sierpnia 
o godz. 6:30 pm 

w Kaplicy św. Władysława. 
W tym dniu nie będzie Mszy św.  

w konwencie św. Floriana 
 

Mass and Novena to 
Our Lady of Pompeii 
August 25 at 6:30 pm  

at St. Ladislaus Chapel 



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


