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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 

 

 

 
        "Be watchful! Be alert! You do not know when the time will 
come." On this First Sunday of Advent, Jesus gives us a wakeup 
call. This is no time for slumber. Now is the time to be on our 
toes, alert, attentive, ready. But for what? For the coming of "the 
Lord of the house." 
       

       During Advent, the Church does her best to help us get rea-
dy for the second coming of 
Christ. We don't know precisely 
when he will return, but we know 
that he will. And the fact is, even 
if it doesn't happen in our lifetime, 
each and every one of us will still 
have to face the Lord at an unk-
nown hour-namely, the hour of 
our death. 
 

     So let us be prepared! Let us 
be on the watch for anything that 
would threaten this most impor-
tant of all encounters. We want to 
recognize the Lord as a friend 

and master, so that on seeing him we don't cower in fear at his 
awesome power and strength. Instead, we hope to rejoice in 
finally being able to behold him face-to-face. This of course is 
the result of a healthy and holy relationship with Christ. 
       

      To nurture such a relationship this Advent season the 
Church urges us to recommit to a life of prayer, worthy reception 
of the sacraments, and a commitment to following God's loving 
laws through a life of virtue. With these priorities in order, we can 
wait for the second coming with joyful anticipation, just as we 
joyfully await the celebration of Christmas. 
        
 

      During these weeks as we prepare our homes for the festive 
holiday season, may we also set aside some time and effort to 
prepare our hearts. Then, not only will we appreciate the yuletide 
wonders around us, but we can also look forward to the eternal 
wonders that lie in store 

   November 29, 2020      1 st Sunday of Advent - I Niedziela Adwentu 

Zrozumieć chwilę obecną 
        Liturgia Słowa początku Adwentu przynagla uczniów 
Chrystusa do czuwania, gotowości, zerwania ze złem, bierno-
ścią, z czysto ludzkim patrzeniem na codzienność.  
        Św. Paweł wzywa: „Rozumiejcie chwilę obecną: teraz 
nastała dla was godzina powstania ze snu”. Spróbujmy od-
czytać apel Apostoła w potrójnej perspektywie wydarzeń, 
które przeżywa wspólnota Kościoła. Okres Adwentu ma po-
dwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierw-
sze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okre-
sem, w którym – przez wspomnienie pierwszego przyjścia 
Chrystusa – Kościół kieruje swą myśl ku oczekiwaniu Jego 
powtórnego przyjścia na końcu czasów.  
       Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i 
radosnego oczekiwania. Liturgia Adwentu przybliża nam wiel-
kie postacie historii zbawienia. Do takich należą prorok Iza-
jasz, Jan Chrzciciel, a także Maryja i Józef. Ostateczną odpo-
wiedzią Boga zatroskanego o człowieka jest Jezus Chrystus: 
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemó-
wił do nas przez Syna”. Czas ten, ma przybliżyć wszystkim 
ludziom dobrej woli tajemnicę Boga jako Ojca wszystkich 
ludów i narodów. Naszą codzienność pragniemy na nowo 
odczytać jako ustawiczne pielgrzymowanie do „domu Ojca”. 
W tej pielgrzymce ma nas wszystkich jednoczyć braterska 
miłość względem każdego człowieka. Ma być to czas nawra-
cania się ku pełni miłości oraz działanie na rzecz budowania 
sprawiedliwości społecznej. Temu dziełu towarzyszy Maryja 
jako wzór doskonałej miłości Boga. W Jej przykład wpatruje 
się Kościół w czasie codziennej Mszy Świętej adwentowej 
zwanej „rorate”.  
       Wobec wielu propozycji warto sobie samemu postawić 
pytanie: co wypełni mój czas Adwentu? Jakie podejmę posta-
nowienia na ten okres? Co konkretnego uczynię w mojej 
wspólnocie parafialnej?                                                                
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St. Florian Parish - Parafia św. Floriana 

  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
First Sunday of Advent 

Pierwsza Niedziela Adwentu 
            Sunday, November 29  - Niedziela 29 listopada 

 

10:30 a.m. (P) + Antoni Dragan (10 rocz.), zam. żona  
              Halina Dragan 
12:30 p.m. (E)  + Diana Lennard-Butler, by Ochab   family 
 

Tuesday, December 1 
6:00 a.m. (P) - Msza Roratnia 

 

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

Środa December 2 
6:00 a.m. (P) - Msza Roratnia 

 

6:30 p.m. (P) + Kazimierz Łapiński, zam. rodzina 
 

Piątek 4 grudnia 
 

3:00 p.m. - 6.00 p.m. - Adoracja Najśw. Sakramentu   
             - Adoration of the Blessed Sacrament  
6:00 p.m. - Godzinki/Błog. Najśw. Sakramentem 
6:30 p.m. (P)  - O Boże bł. dla Marcina i Marka z okazji urodzin 

Sobota 5 grudnia 
6:00 a.m. (P) - Msza Roratnia 

 

Second Sunday of Advent 
Druga Niedziela Adwentu 

            Sunday, December 6  - Niedziela 6 grudnia 
 

10:30 a.m. (P) - O Boże błog. i zdrowie dla ks. Piotra  
                Nowackiego z okazji Jubileuszu 25 lat kapłaństwa 
                + Wiesław Kosowski, zam. rodzina 
12:30 p.m. (E)  + Genevieve Kupinski, by Ochab family 

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

First Sunday of Advent 
Pierwsza Niedziela Adwentu 

 Sunday Vigil: Saturday, November 28 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Frances Warda (30th Anniv.), by Joanne  
          Warda and family 
          + Tim Orlikowski, by family 

 

Sunday, November 29 - Niedziela 29 listopada 
 

9:00 a.m. (P) - W podziękowaniu za otrzymane łaski  
          z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej  
          dla Krystyny z okazji urodzin, zam. mąż z rodziną 
         - Za parafian i dobrodziejów 
 

Poniedziałek 30 listopada - św. Andrzeja 
 

8:00 a.m. (P) - O Boże bł. dla Henryki Tworkowskiej 
     

Thursday, December 3 
 
 

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

Second Sunday of Advent 
Druga Niedziela Adwentu 

 Sunday Vigil: Saturday, December 5 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + John White, by Ed and Lorraine Ciemiega 
            + Therese A. Plevinski, by Larry Krakowski 

 

Sunday, Deceber 6 - Niedziela 6 grudnia 
8:30 a.m. (P) - Godzinki 

 

9:00 a.m. (P) + Irena Grygo (2 rocz.), zam. rodzin           
             - Za parafian i dobrodziejów 

       Adwent - Advent 
 

        Advent is a season of joyful anticipation and expectation. But for what specifically? Certainly 
not for the birth of the Christ Child - that occurred more than  two thousand years ago. This season 
link us with all those who lived in the era of longing for the coming of the Messiah. But  he has come 
and lived among us. Then what are we joyfully anticipating and expecting?  
   Some are anticipating the many gifts that they will buy and share with others, along with the many 
gifts they will receive in return. Others enter into the overblown world of commercialism. 
   What if the anticipation and expectation were to focus on how we can continue to make present 
the living Christ in each and every moment of our daily lives? Yes, Jesus came among us two thou-
sand years ago. But how do we continue to make that presence real in our world? Jesus himself has set the agenda for us. We are to 
proclaim the good news to the poor, liberty to captives, sight to the blind, provide food for the hungry, shelter for the  homeless, free-
dom for those who are oppressed and abused. What would the Advent season look like if this, rather than materialism, was the main 
focus of our joyful anticipation and expectation? Try it and see what results. It may surprise all of us.      
         Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa, który zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla 
czyli między 29 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Adwent kończy się wigilią 
Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Adwent rozpoczyna się od pierwszych nieszporów pierw-
szej niedzieli Adwentu, a kończy się pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna 
nowy rok liturgiczny w Kościele. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego 
"adventus", które oznacza przyjście. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Bezpośrednio nasze myśli 
biegną ku Bożemu Narodzeniu - oczekujemy świąt, poprzez modlitwę, roraty, adwentowe postanowienia przygotowujemy się do tego 
świątecznego czasu. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł do nas, a więc i my winniśmy wyjść Bogu naprzeciw, aby spotkać się z 
wcielonym Synem Bożym. W tym czasie winno się odprawiać rekolekcje, które mają nam pomóc przygotować się na spotkanie z 
Jezusem. 



St. Florian Parish - Parafia św. Floriana, Hamtramck Page/Strona 3 

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: Dec5/6, 2020 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
SL 

KRUL DEACON 
 

9:00 AM 
SL 
 

KURAS  

10:30 AM MACZKA 
RYDZEWSKA 

CHOCHLA 

12:30 PM LACEY 
ORLIKOWSKI 

STANKIEWICZ, C 

KAWIARENKA 
W niedzielę 15 listopada  

kawiarenka  
była przygotowana przez: 

 

Zespół „Rodacy” 
Dochód wyniósł - $275.00 

 

Dziękujemy! 

  SKŁADKA NIEDZIELNA 
SUNDAY OFFERING 

15 listopada - November 15 
 

Sun Loose-$587 
Sun Env-$2126 
Heat - $ 145 
Cap Exp -$1150 
Debt -$135 
Mission  -$20 

Saint Andrew 
 November 30 

         St. Andrew, a fisherman by trade, is commonly referred to 
as “first-called.” While fishing along the shore of Galilee with his 
brother, Simon, Jesus called both of them to cast aside their 
nets in order to preach the “Good News.” Recognizing the fer-
vent faith and zeal of Andrew, Jesus bestowed upon him the 
title “apostle,” making him one of the chosen Twelve. Although 
he is only mentioned a few times in the Gospel, Andrew is de-
picted as one who brings others to the saving message of Je-
sus. From his declaration, “We have found the Messiah” (John 
1:41), to the moment when he brought forth the young boy with 
the five loaves and two fishes in order to feed the five thousand 
(see John 6:8-10), Andrew called people to heed the truth of 
Jesus. Following the descent of the Holy Spirit, he became a 

missionary to lands far and near. 
Little is known about his death, but 
tradition maintains that St. Andrew 
was crucified on a “saltire cross,” 
an X-shaped cross. 

      Św. Andrzej 
     30 listopada    

       

      Pochodził z Betsaidy, a miesz-
kał w Kafarnaum. Brat św. Piotra. 
Rybak. Początkowo był uczniem 
Jana Chrzciciela. Pod jego wpły-
wem poszedł za Chrystusem, gdy 
Ten przyjmował chrzest w Jorda-
nie. Pierwszy powołany przez Je-

zusa na apostoła. Nazywany "PROTOKLEROS", czyli ten 
pierwszy, który wszedł do grona uczniów Chrystysa. Pierwszy 
Powołany. Przez cały okres publicznej działalności  Pana Jezu-
sa należał do Jego najbliższego otoczenia. W ich domu w Ka-
farnaum Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Był  świad-
kiem cudu w Kanie, cudownego rozmnożenia chleba. Pośredni-
czył między Mistrzem a poganami. Po Zesłaniu Ducha Święte-
go według apokryfów Andrzej Apostoł miał pracować w Poncie, 
Kapadocji, Bitynii (dzisiaj zachodnia Turcja), Achai, Macedonii, 
Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny bieg Dunaju). Stara tradycja gru-
zińska mówi o jego obecności w Gruzji, Abchazji. Jedenasto-
wieczna tradycja staroruska podaje, że św. Andrzej miał do-
trzeć aż do Kijowa. Według tradycji Kościoła konstantynopoli-
tańskiego był pierwszym biskupem greckiej kolonii w Bizan-
cjum.  Tam też 30 listopada 70 roku w Patras na Peloponezie, 
przeżegnawszy zebranych wyznawców,  został ukrzyżowany 
na krzyżu w kształcie litery X. Tam też go pochowano. 
       W Polsce - dnia 18 października 2003 r. czcigodne szcząt-
ki Apostoła zostały przekazane przez Arcybiskupa diecezji 
Amalfi kościołowi środowisk twórczych w Warszawie, którego 
patronem jest św. Andrzej.  Było to wielkie wydarzenie dla całej 
Polski. Pierwszy z Apostołów Pana Jezusa (i pierwszy w naszej 
historii) po dwóch tysiącach lat uroczyście przybył na stałe do 
naszej ojczyzny. 



 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

THIS SPACE IS

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

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

 Knights of Columbus
 Cardinal Mercier Council #2723
  Keep Christ in Christmas
– Merry Christmas! / Wesolych Swiat! –

Contact Mickey Pokoj • koc2723@yahoo.com


