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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 • Office Hours - Tue, Th, Fri: 12:00 pm - 4:30 pm, Wed –12:00 p.m. - 7:00 p.m. 

 

1908 - 2020 

100 YEARS 
ANNIVERSARY 

 

 

 
 Powołani do świętości 

      Uroczystość Wszystkich Świętych zaprasza nas do rado-
wania się wraz ze świętymi. Ale kto to jest święty? Jak się nim 

stać? Czy potrzeba czynić cuda, mieć wizje, 
słyszeć głosy? Czy trzeba być uznanym ofi-
cjalnie, być kanonizowanym?  Kościół zapra-

sza nas do zobaczenia w świętości drogi. 

     Dzień 1 listopada przypomina prawdę o 
powszechnym powołaniu do świętości. Każdy 
z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi 
życia: powołania do małżeństwa, do kapłań-
stwa czy zakonu, do życia w samotności, jest 

powołany do świętości. Ponieważ Stwórca powołuje do święto-
ści wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. 
Każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę 
za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim 

stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości. 

       Święty nie jest dalekim obcokrajowcem. To często nie jest 
ani bohater, ani uosobienie męstwa. To brat lub siostra, którzy 
nas poprzedzili w wierze i pozostają przykładem dla naszego 
życia. Święty jest żywym przykładem, że jest taka możliwość 
dla każdego spośród nas: idąc za Jezusem uczynić nasze ży-
cie życiem świętym. Żeby stać się świętym, wystarczy przepeł-
nić nasze życie miłością do Boga i bliźnich ze względu na Nie-
go. W tym sensie święci są najważniejszym komentarzem do 

Ewangelii i jednocześnie konkretnym przykładem dla nas.  

         Dzisiejsza uroczystość przypomina nam nie tylko słyn-
nych błogosławionych i świętych, których Kościół wyniósł na 
ołtarze po przeprowadzeniu specjalnego procesu kanoniczne-
go. Lista obejmuje też tych niekanonizowanych - naszych 
zmarłych rodziców, dziadków, przyjaciół, nauczycieli czy dusz-
pasterzy. Ci, który byli najbliżej nas za życia, teraz towarzyszą 
nam duchowo – stanowią naszą niebiańską grupę wsparcia! 
Spoglądają na nas z dobrocią i troską, pragnąc przede wszyst-

kim naszego wzrastania ku pełni Chrystusowej miłości. 

    

     I remember as a child the meticulousness my father would 
bring to a task. Whether it be tending to a chore in the yard, 
repairing something, or painting a room, the tiniest of every de-
tail demanded his attention. He had great patien-
ce. I benefited greatly by his example and re-
member these lessons well. We all need exam-
ples to follow.  It is important to identity folks who 
excel at simple things and show us how to do 
things well. There are those among us and those 
who have gone before us who serve as these 
models and witnesses. They are ordinary people 
who in their “extraordinary ordinariness” capture 
our attention and allow us to see things more clearly. These are 
the prophets, martyrs, teachers, witnesses, heralds, and innova-
tors who bring a single- minded devotion to God to even the 
simplest of tasks they perform. They have an openness to being 
used and become vessels of Divine justice, mercy, and presen-
ce. They call us to the “more” of life and point us to the Gospel 
in all of its simplicity and splendor. They remind us of the little 
ones of the Kingdom and the values we all need to cultivate and 
possess. They are the poor in spirit, the meek, the merciful, and 
the peacemaker who often are rejected not only by those who 
have far different agendas but by those you think would welco-
me them. All of the saints in heaven and on earth form this 
cloud of witnesses who journey with us as we make our way 
through life. They offer us inspiration, wisdom, intercession, and 
support. They direct us toward true happiness and remind us 
that we are all called to be saints. All it takes is desire, love, and 
fidelity. There is much we can learn from the official saints of the 
church. Their guidance is ever before us and ever with us. But 
there is also a lot to learn from the unofficial saints of the 
church. They sit beside us every Sunday, are our neighbors and 
ordinary people we meet every day. Because of the devoted-
ness of their faith, they remind us to keep going, remain focu-
sed, and cultivate purpose and meaning, and give voice to tho-
se who have none. The inspiration is all around us. 

  November 1, 2020                   All Saints - Wszystkich Świętych 
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St. Florian Parish - Parafia św. Floriana 

  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
Wszystkich Świętych 

All Saints 
            Sunday, November 1 - Niedziela 1 listopada 

 

10:30 a.m. (P) ++ Bronisława i Jan Mączka, ++ Władysława  
             i Jan Portka, zam. dzieci 
12:30 p.m. (E)  + Stanley Leon, by family 

Poniedziałek 2 listopada 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

 

6:30 p.m. (P) ++  Natalia i Henryk Miłkowscy, zam. córka  
           z rodziną 
 

Tuesday, November 3 - St. Matrin de Porres 
 

6:30 p.m, (E) - For the beatification of bl. Carlo and God’s  
            blessing for Martin 
 

Środa 4 listopada - św. Karola Boromeusza 
 

6:30 p.m. (P) - O Boże bł. dla Ewy Bernackiej z rodziną, zam.  
            ks. Mirosław 
 

Piątek 6 listopada 
 

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) ++ Za zmarłych z rodziny, zam. Halina 
 

Saturday, November 7 - Sobota 7 listopada 
 

1:00 p.m. - Wedding - Annette Beszka and Matthew Collins 
 

Thirty-Second Sunday in Ordinary Time 
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła 

            Sunday, November 8 - Niedziela 8 listopada 
 

10:30 a.m. (P) - W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą 
             o dalsze  Boże błog. i zdrowie dla Br. Bogdana w dniu 
             imienin 
11:30 a.m. - Chrzest - Milena Julia Szklarski 
12:30 p.m. (E)  + Ann Marie Timpf, by Ochab family 

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

Wszystkich Świętych 
All Saints 

 Sunday Vigil: Saturday, October 31 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Anthony James Ruzycki, by mother 
            - Rosary Devotion 

 

Sunday, November 1 - Niedziela 1 listopada 
 

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

Poniedziałek 2 listopada 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

 

8:00 a.m. (P) + Józef Figiel, zam. rodzina 
     

Thursday, November 5 
 
 

8:00 a.m. (E) + Laurie Ann Kuzmik, by mother Frances Kuzmik 
 
 

Thirty-Second Sunday in Ordinary Time 
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła 

 Sunday Vigil: Saturday, November 7 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Therese A. Plevinski, by Larry Krakowski 
              + Kathleen Uminski, by husband 

 

Sunday, November 8 - Niedziela 8 listopada 
 

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

Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych 

2 listopada 
 

 

      Według nowych przepisów  
liturgicznych nabożeństwo za 
zmarłych ma być celebrowane 
w blasku światła bijącego 
z paschału, symbolu Zmar-
twychwstałego Chrystusa. Tę 
świecę, uroczyście święconą, 
wnosimy do kościoła w Wielką 
Sobotę. Przy niej słuchaliśmy wspaniałego hymnu 
wielkanocnego, sławiącego zwycięstwo Życia nad 
śmiercią.  
      „Ja jestem światłością świata” - powiedział 
Chrystus. Dlatego na spotkanie ze śmiercią wie-
rzący zbliża się z zapaloną gromnicą; dlatego dziś 
na milionach mogił całego świata płoną lampki, 
znicze, świece; dlatego my wielokrotnie powtórzy-
my: „a światłość wiekuista niechaj im świeci”. Ma-
jąc na myśli swoich zmarłych krewnych, znajo-
mych, bliskich będziemy prosili Boga, by złączył 
ich ze swoją wieczną światłością.  
      Słuchając imion zmarłych pamiętajmy, że rok 
temu w naszym gronie było wielu z tych, których 
dziś już nie ma. Za rok może i nasze imię widnieć 
będzie na kartce z wypominkami..., a inni będą 
prosić dla nas: „światłość wiekuista niechaj im 
świeci”. 

     All Saints Day 
 
      God of all, on this day we recall those  who 
have gone before us, leaving this world  and joining 

you forever. Help us to 
remember that we are 
never alone. 
     For even when we feel 
lost in our walk with you, 
we have a cloud of believ-
ers  surrounding us, 
cheering us on. May your 

saints guide us with their words, inspire us with 
their example, and bring us to holiness with their 
prayers. Most of all, give us the desire  to be saints 
ourselves, to know, love and serve you in this life, 
and enjoy you forever in the next, fulfilling the pur-
pose for which you created us. Amen 
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PARISH STAFF 
Pastor: Rev. Piotr Nowacki,  SChr 

Associate Pastor - Rev. Jan Michalski, 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: Nov 7/8, 2020 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
SL 

KARY 
WANCZYK 

DEACON 
 

9:00 AM 
SL 
 

RYDZEWSKA  

10:30 AM SZKOŁA CHOCHLA 

12:30 PM MOUBARAK 
STANKIEWICZ, B 

STANKIEWICZ, C 

Składka niedzielna  
 Sunday offering 

 25 października - October 25 
 

Sun Loose-$516 Env -$3186 
Heat -$140, Debt -$230, Cap Exp-$432 
Peter’s Pence -$50 

50th High School Reunion  
 Class of 1971 

       Scheduled for June 25, 2021 at 6:00 p.m. 
at the American Polish Century Club of Ster-
ling Hts, 33204 Maple Lane. Anyone from 
SFHS class of 1971 is invited. If you are from 

that class or know anyone who is, please provide us with name, 
address, phone # and email. The info can be  callled to Dianne 
Odrobina at 313-873-2148 or sent to 2700 Florian Street Ham-
tramck, MI 48212 or email to dodrobina@comcast.net.  

St. Florian Parish 
 

Wspomnienie Wszystkich 
 Wiernych Zmarłych 

niedziela 1 listopada, 2020 
Wspólna modlitwa i różaniec 

 za wszystkich naszych bliskich 
zmarłych oraz za parafian i dobrodziejów 

Cmentarz Mt. Olivet 
godzina 3:00 p.m. 

Mauzoleum w nowej sekcji cmentarza,  
można przynieść znicze nagrobkowe. 

All Souls Day 
Scripture and Rosary Service  

Sunday, November 1, 2020 
for Deceased Parishioners and Benefactors, Fami-

ly and Friends 
Mt. Olivet Cemetery at 3:00 p.m. 

Mausoleum in the New Section 
You may bring candles in holders for graves 

Kawiarenka 
W niedziele 25 października  

Szkoła J. Polskiego  
przygotowała sprzedaż  Kremówek Papieskich 

dochód wyniósł: $1897.00 
za  tydzień 8 listopada ponownie  zapraszamy na kawę i ciasto, które 

zostanie przygotowane przez kolejna klasę Szkoły. J. Polskiego. 

Church donation 
$100.00– In memory of Czerwinski, Lerczak  
family and Anita Carusa, by Pat Krowisz 

Pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów  
Szkoły Języka i Kultury Polskiej 

 

Dzieci: Czabański Amelia, Czarnik Szymon, Czerwińska Wikto-
ria, Krystopa Lena, Thiel Olivia, Tłuczek Liliana w niedziele 25 
października były pasowane przez ks. Piotra Nowackiego na 
uczniów Szkoły J. Polskiego . Wychowawczynią tej klasy jest  

p. Maria Kutak-Kozik. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
dla uczniów i nauczycieli.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 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

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

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

This Space 
is Available


