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  August 30, 2020            22nd Sunday in Ordinary Time - XXII 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 

Dear Pastor, 

You bring the message of  
God’s word alive in so many 
ways…  
Through your inspiring ho-
milies,  
your dedication to our pa-
rish 
and your desire to be an 
example  
of Jesus’ love to others. 
We offer our sincere appre-
ciation  
for your dedicated service. 
You have been a blessing to 
our parish! 
 

Lord Jesus, look with kind-
ness  
upon your servant, Father 
Mirek, 
who leaves this parish, 
marked by your cross, fed 
by your word, 
filled with our care, and 
sent to be your presence 
to all he meets. 
Guide him on the way, 
and bless him with your wisdom, that he may be a word 
of hope for a world in need. 
We ask this through Christ our Lord. Amen 
 

His master said to him, ‘Well done, good and faithful  
servant; you have been faithful over a little, I will set you 
over much; enter into the joy of the master.’  Matt. 25:23 

Drogi Księże Proboszczu! 
      Składamy Ci najserdeczniejsze podziękowania za 

13 lat pracy duszpasterskiej 
w naszej parafii. Bóg zapłać 
za każdą Eucharystię, za wy-
głoszone kazania, za udzie-
lone sakramenty oraz za 
każdą łaskę, którą  dzięki 
Twojej posłudze  otrzymali-
śmy od Pana.  
Dziękujemy również za  
Twoją otwartość, uśmiech, 
dobrą radę i troskę. Za 
prawdziwe zaangażowanie  
w sprawy naszej wspólnoty.  
Swoje życie oddałeś Jezuso-
wi i pokazałeś nam, że Dro-
gą, Prawdą i Życiem jest tyl-
ko Jezus. Wdzięczni za 
wspaniałe świadectwo pro-
simy Jezusa abyś w zdrowiu, 
w mocy Ducha Świętego, w 
łasce u Boga, pod opieką 
Matki Najświętszej i naszych 
Patronów św. Floriana  
i św. Władysława realizował 

wszystkie swoje kapłańskie zamierzenia.  
Jednocześnie zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie. 
 

Wdzięczni parafianie i pracownicy naszej Wspólnoty! 

Parishioners and Friends of St. Florian Parish 
 

 „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J14,6) 
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  St. Florian Parish - Parafia św. Floriana 
   St. Florian Church - Kościół św. Floriana 

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 
       + Mildred Szafarczyk, by family 

Tuesday, September 1 
6:30 p.m, (E) - All Souls in Purgatory 

 

Środa 2 września 
 

6:30 p.m. (P) + Janina 
 

Piątek 4 września 
 

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) + Anna Szauruszewicz, zam. Anna Szklarski  
         z rodziną 

Saturday, September 5  
 

1:00 p.m. - Wedding - Paulina Pawlik and Mickey Bost 
 

Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła  
 

Twenty -Third Sunday in Ordinary Time 
                    Sunday, September 6 - Niedziela 6 września 

 
 

10:30 a.m. (P) + Paweł Kuraś (1 rocz.), zam. rodzina 
12:30 p.m. (E)  + Edward Dominic Smendzuik, by Dianne  
         Odrobina     
1:30 p.m. - Baptism - Aaron and Dominic Bialas  
2:00 p.m. - Wedding - Kayla Staskiewicz and Anthony Arcangeli 

             St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
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. Gorday, 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 

Poniedziałek 31 sierpnia 
 

8:00 a.m. (P) -  Intencja niezarezerwowana 

 

Thursday, September 3 
 

8:00 a.m. (E) - No intention reserved 

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

 

Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła  
 

Twenty Third Sunday in Ordinary Time 
  Vigil: Saturday, September 5 

 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Therese A. Plevinski, by Larry Krakowski 
              + John Sobota, by Joseph Sobota 

Sunday, September 6 - Niedziela 6 września 
 
 

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

22 Niedziela Zwykła 

Na dobre i na... Dobre 
 

      Jako wierzący chcemy być blisko 
wiary, blisko obietnic złożonych nam 
przez wiarę i przez Chrystusa, pragniemy 
ją wyczuwać i być z nią jak najbliżej. 

Częściej jednak nam się to nie udaje, bowiem pokusy ziem-
skiego świata, rzeczywistość, w której żyjemy, prowadzą nas 
bardziej ku złemu niż ku świetlanej przyszłości. Składamy so-
bie niejednokrotnie obietnice poprawy i chrześcijańskiego za-
chowania, jednak w obliczu spraw które nas dotykają, a czasa-
mi dopadają, frustracja ogarniająca nasz umysł przekracza 
dopuszczalne granice, nie jesteśmy w takich momentach zdol-
ni do poświęceń.   
       W Liście do Rzymian święty Paweł, jakby rozumiejąc na-
sze rozterki, wyczuwając naszą niemoc, pragnienie bycia z 
Panem, a jednocześnie widząc wśród sobie współczesnych, z 
jakim trudem i z jakimi problemami przychodzi się borykać, by 
żyć według wiary, daje nam radę „Nie bierzcie więc wzoru z 
tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, 
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, 
co Bogu przyjemne i co doskonałe.” (Rz 12,2). Czy potrafimy 
zrozumieć te słowa i zastosować je do własnej osoby? Dla nas 
podjęcie trudnego zadania z reguły jest połączone z mniej-
szym lub większym ryzykiem. Jezus nie ryzykował, wiedział w 
stu procentach, co otrzyma w Jerozolimie, czuł dokładnie każ-
de uderzenie, każdy upadek. Czuł pocałunek Judasza i strasz-
ne pragnienie na krzyżu. Czuł, jak bolą gwoździe. Znał też 
efekt swego poświęcenia – szczęście ludzi zbawionych przez 
Jego Ofiarę. Kupował to nasze szczęście za taką cenę. 
     Teraz nadszedł czas na nas, na nasze krzyże i krzyżyki. 
Zaakceptujmy je, wtedy damy radę, na DOBRE I NA … DO-
BRE. Jeśli zaś oddamy je Jezusowi, to ciężar krzyża da nam 
nowe spojrzenie na własne życie i życie innych ludzi. 
 

     MARYJO, MATKO CHRYSTUSA, pragniemy w modlitwie 
jednoczyć się z Tobą współcierpiącą. Spraw, abyśmy w obli-
czu cierpienia, odrzucenia czy próby, nawet bolesnej, nie wąt-
pili o Jego miłości do nas i abyśmy wytrwali pod krzyżem do 
końca. 
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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: Sept 5/6, 2020 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
SL 

KRUL DEACON 
 

9:00 AM 
SL 
 

KURAS  

10:30 AM RYDZEWSKA CHOCHLA 

12:30 PM MISCAVISH 
ORLIKOWSKI 

 

Sunday Offerings - Składka niedzielna 
23 sierpnia-August 23 

Sun Loose - $557 
Sun Env -  $2241 
Debt – $1045 
Cap Exp - $280 
A/C - $75 

        Secular pursuits only 
bring a temporary amount 
of satisfaction and fulfill-
ment. As much as we may 
think that achieving worldly 
success, economic security, 
personal well-being, and 
self-fulfillment are worthy 
goals to obtain, they all are 
dependent on external va-
riables and can lead to 

emptiness. We are trained to be very pragmatic and produc-
tive. Unless we are able to check off all of the boxes or comply 
with specific measurable requirements, our value and worth 
becomes questionable. Corporations, educational institutions, 
systems, structures, and secular ideology rarely consider dee-
per, more spiritual, and human contributions a person can and 
needs to make. 
 

       To the secular mind, the wisdom and ideals of the Gospel 
are making less and less sense. Consider for a moment this 
question: “What profit would there be for one to gain the whole 
world and forfeit his life?” While Jesus is asking this very chal-
lenging question to people who are considering his message, 
many in our world are in a quite different place. Whether we 
realize it, many folks are asking a much different question. 
Why would you not want to gain the whole world and secure 
your life? If you look at where a lot of folks are investing their 
time, energy, and resources, it becomes obvious where current 
priorities rest.  
 

       Modern day comforts and possibilities are backing us out 
of our relationship with God. The fire burning in every human 
heart is trying to find its satisfaction in the things that humans 
have created and not God. Being altruistic and offering com-
passion for those most in need becomes a political responsibi-
lity or responsible gesture. We realize that our hearts need to 
be centered on something and someone who calls us out of 
ourselves, but we struggle and battle with naming the source 
of that call. God places the desire to seek, find, and love Him 
in the core of every soul. We are not abandoned and left to 
fend for ourselves. But we can easily get confused. We know 
that when we extend ourselves to another self-sacrificially, we 
are doing what is just and right. We know that we can work 
through suffering and loss and come out better and more who-
le on the other side. 
 

      Our minds need to be renewed so that they can begin to 
understand that there is much more to who we are, and that 
faith plays a pivotal role in achieving our true and everlasting 
goals. It is when we see that it is only faith that can bring us to 
this heightened awareness of ourselves and God that it will 
begin to make sense. Then, we can put things in proper per-
spective and consider being a disciple.  
 

©LPi 

Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej 
Im. Św. Jana Pawła II 

przy Parafii św. Floriana w Hamtramck 
 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i kate-
chetycznego jest planowany w niedzielę 27 

września . Msza św. o godz. 10:30 a.m. i zaraz 
po niej zapisy w sali parafialnej. Pierwsze zaję-

cia w szkole planowane są w sobotę 3 paź-
dziernika. Po  więcej informacji prosimy  

o kontakt z p. Urszulą Mejzą  
pod nr. tel. - 313-719-9555 



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


