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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 - 2021 

 

 

   January 24, 2021          3rd Sunday in Ordinary Time - III Niedziela Zwykła 

1920-2021 

We all have our wake-up calls. We have experiences and en-
counters that force us to really think twice about choices we 
have made and directions we have taken. Often, we find ourse-
lves looking at those we have hurt square in the eye and wallo-

wing in our foolishness. 
We regrettably realize 
that we have allowed our 
needs to lure us into ma-
king some cruel mista-
kes. We impulsively say 
things and flippantly do 
things that reveal our 
unredeemed and unhea-
led self. It is a self we 
stumble over and try to 
tame but can’t quite se-
em to master and control. 
Help! 
We spin our wheels, na-

ively thinking that we will somehow, perhaps through persisten-
ce, get ourselves unstuck. But, we don’t. We just get out of the 
car, feeling very helpless, and ignorantly look at the mess we 
got ourselves into. Did we ever think to ask someone for help? 
Or, taken the advice of One who is wiser and avoid this route 
altogether? “Come after me,” are words that Jesus says to all 
of us. In order to heed his invitation, we must leave our ego-self 
behind and follow.  

When we really see and understand the freedom, peace, justi-

ce, and love he offers, we find ourselves with such sorrow in 

our hearts for how foolish and silly we have been. All the 

misguided choices and sinful actions come full view and we 

see how risky our random impassioned behaviors really have 

been. Repentance is beautiful. When done with a sincere and 

contrite heart, it directs us to the glory that can be ours, ignites 

us with the challenge of living a life in service of others and 

reminds us that all is well. 

    Ciekawe jest zestawienie dwu wypowiedzi biblijnych na 
temat czasu. Jedna pochodzi od Jezusa: „Czas się wypełnił 
i bliskie jest królestwo Boże”. Druga od św. Pawła: „Czas jest 
krótki”. Jak je należy rozumieć? Dopóki Syn Boga nie przybył 
na ziemię, byliśmy podobni do podróżnych płynących na tra-
twie z prądem rzeki. Szybko, czasem w obliczu wielkich nie-
bezpieczeństw, mknęła tratwa, a na niej ludzkość pokonując 
wodospady, wiry, mielizny, groźne zakręty. Ludzkość do-
świadczała szybkiego nurtu rzeki czasu i swej bezsilności 
w jego opanowaniu.  
      I oto na tej tratwie pojawił się Syn Boga i objawił prawdę 
zdumiewającą. Ta zmiana perspektywy życia w czasie, przez 
otwarcie jej na wieczność, wymaga gruntownej zmiany my-
ślenia i działania wszystkich mieszkańców tratwy, jaką jest 
ziemia. W tym celu Jezus odrywa niektórych od ich codzien-
nych zajęć i każe im zająć się przestawieniem życia 
z wymiarów doczesnych na wieczne. Tak należy rozumieć 
powołanie Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba, którzy opuścili 
łodzie, by stać się rybakami ludzi, i tak należy rozumieć każ-
de powołanie kapłańskie na przestrzeni wieków. Ci ludzie 
zostali wyposażeni w odpowiednią moc słowa, które jest 
w stanie przebić twardą skorupę czasu i otworzyć ludzkie 
serca na wartości wieczne.  
       W tym duchu św. Paweł pisze do Koryntian: „Mówię, 
bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci co mają żony, tak 
żyli jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, 
ci zaś, co się radują tak jakby się nie radowali”. Jakże wielu 
ludzi jeszcze dziś, mimo ostrzeżenia św. Pawła i tak jasnego 
oświadczenia Chrystusa, chce zamknąć swe życie wyłącznie 
w perspektywie doczesnej. Co więcej, prawie na każdym 
kroku obserwujemy, jak z rąk wielu wypadają w głęboki nurt 
czasu kochane osoby, jak łatwo utracić stanowisko, sławę, 
pieniądze... i mimo tak bolesnego doświadczenia, niewielu 
potrafi „używać tego świata, tak jakby go nie używało”. 
Szczęśliwy, kto odkrył, że jego czas jest krótki, że postać 
tego świata przemija, i że bliskie jest królestwo Boże. 
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St. Florian Parish - Parafia św. Floriana 

  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
3rd Sunday in Ordinary Time 

III Niedziela Zwykła  
24 stycznia - January 24 

 

10:30 a.m. (P) - O Boże bł. dla Jakuba Szczęcha z okazji  
           18 urodzin, zam. rodzice 
            - O powrót do zdrowia dla Marii Chochli, zam. Róże  
           Różańcowe 
12:30 p.m. (E)  ++ Stanley and Theresa Leon, by family 
            - Parishioners and Benefactors 

Tuesday, January 26 - Sts. Timothy and Titus 
 

6:30 p.m, (E)  - No intention reserved 
Środa 20 stycznia- św. Anieli 

 

6:30 p.m. (P) - O Boże bł. dla Łukasza i Jakuba 

Piątek 29 stycznia  
 

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) ++ Stefania i Władysław Kaput, zam. syn  
            z rodziną 

 

4th Sunday in Ordinary Time  
 IV Niedziela Zwykła  

31 stycznia - January 31 
 

10:30 a.m. (P) - O Boże bł. dla rodziny Bąk, zam. Jadwiga Bąk 
12:30 p.m. (E)  - For improved health and return to the faith  
            for Carlos Villarreal, by wife 
            - Parishioners and Benefactors 
        

          St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
Baptism of the Lord - Chrzest Pański 

 3rd Sunday in Ordinary Time 
III Niedziela Zwykła  

 Sunday Vigil: Saturday, January 23 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) ++ Sherry and Zef Lulgjuraj, by George 
           + Sophie Hyso, by daughter and family 
 

Niedziela 24 stycznia - Sunday, January 24 
 

9:00 a.m. (P) ++ Walter and Delphine Żabiński, zam. rodzina 
 

Poniedziałek 25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła 
 

6:30 p.m. (P) - O Boże bł. i łaskę zdrowia dla Eweliny Tymosiak 
            z okazji urodzin, zam. Bogusława Tymosiak 
     

Thursday, January 28 - St. Thomas 
 
 

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

4th Sunday in Ordinary Time 
IV Niedziela Zwykła  

 Sunday Vigil: Saturday, January 30 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Jean Darmofal (Anniv.), by Chris, Connie and  
            Frank 
            + Stanisłąw Owsiak 
 

Niedziela 31 stycznia - Sunday, January 31 
 

9:00 a.m. (P) ++ Emil i Antonina Winiarscy, zam. córka  

      We wtorek 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pana Je-
zusa w świątyni. W tym dniu Msza św. będzie o godz. 6:30 p.m. 
(P) w kościele św. Floriana połączone z poświęceniem gromnic. 
 

     On Tuesday, February 2nd, the 6:30 pm mass will be cele-
brated in  Polish in St. Florian Church.  Blessing of candles will 
take place during this mass. 

Conversion of Paul 
January 25 

     Paul’s entire life can be explained in terms of one experience 
– his meeting with Jesus on the road to Damascus.  
     One sentence determined his theology: “I am Jesus, whom 
you are persecuting.” Jesus was mysteriously identified with the 
people Saul had been running down like criminals. 
          Paul’s life became a tireless proclaiming and living out of 
the message of the Cross: the Christian dies baptismally to sin 
and is buried with Christ; he is dead to all that is sinful and unre-
deemed in the world. He is made into a new creature, already 
sharing Christ’s victory and someday to rise from the dead like 
him.  
     So Paul’s great message to the world was: You are saved 

entirely by God, Saving faith is the gift 
of total free, personal and loving com-
mitment to Christ, a commitment that 
then bears fruit in more “works” than 
the Law could ever contemplate. 

 
 

Nawrócenie św. Pawła 
     

     Szaweł urodził się w Tarsie około 
5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z 
żydowskiej rodziny silnie przywiąza-
nej do tradycji. Byli niewolnikami, 

którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatel-
stwo rzymskie. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawi-
ła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i 
prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamieno-
waniu św. Szczepana. Po nagłym, niespodziewanym i cudow-
nym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. 
     Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 
listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego 
Testamentu. Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem 
w tym samym roku - 67 - co św. Piotr. 
      W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w 
grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Mu-
rami.  

Blessing of Throats  
Błogosławienie gardeł 

    Blessing of Throats will be celebrated on Wed-
nesday, February 3, 2021.There is a Mass in Polish at 
6:30 p.m. at St. Florian Church. 

W środę 3 lutego przypada  wspomnienie św. Błażeja patrona  
chorób gardła. Podczas Mszy św. o godz. 6:30 p.m. (P)   

w kościele św. Floriana będzie obrzęd błogosławienia gardła. 
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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: Jan 30/31, 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
SL 

KARY 
WANCZYK 

DEACON 
 

9:00 AM 
SL 
 

BLOCZYNSKI  

10:30 AM ZDAMUSIK 
MEJZA 

CHOCHLA 

12:30 PM LUKAS 
STANKIEWICZ, B 

STANKIEWICZ, C 

Sunday Offering  
 Składka niedzielna 

17 stycznia - January 17 
Sun Env -$2304 
Loose -$339 
Heat Env—$219 
Cap Exp-$85 
Debt -$680 

Ciasto na wynos 
W ubiegłą niedzielę 17 stycznia ciasto 

na wynos  
było przygotowane przez: 

Zespół „Rodacy” 
Dochód  - $336.00 

Dziękujemy! 
Za tydzień ciasto będzie przygotowane  

przez ministrantów 

Request for 2020 Financial Statement  
Zaświadczenie złożonej ofiary w 2020 

      

    To request your 2020 Financial Statement for dona-
tions to St. Florian, please fill out the form below and re-
turn it to the Parish Office with a stamped, self-
addressed envelope. The request may be dropped into 
the Sunday collection basket. 

 

----------------------------------- 

    Wszyscy parafianie, którzy chcieliby otrzymać zaświ-
adczenie o kwocie, jaką przeznaczyli na kościół św. Flo-
riana w 2020 roku, proszeni są o wypełnienie poniższego 
formularza i przesłanie go do biura parafialnego z kopertą 
zwrotną i z naklejonym znaczkiem. Formularze można też 
wrzucić do koszyka w czasie niedzielnej kolekty. 
      

 
Env. Number - Numer koperty: ______________ 
 
Name - Nazwisko: ________________________ 
 
________________________________________ 
 
Address/Ulica: ___________________________ 
 
——————————————————————- 
 
City/Miejscowość: ________________________ 
 
Zip Code: _______________________________ 

Nabożeństwo Pompejańskie 
 W poniedziałek 25 stycznia zapra-

szamy do kaplicy św. Władysława na 
Mszę św.  o godz. 6:30 pm i zaraz po 
niej na Nabożeństwo Pompejańskie. 

W tym dniu nie będzie  regularnej 
Mszy św. o godz. 8 rano w kaplicy  

św. Władysława 

Devotion to Our Lady of Pompeii  
  Join us for a Novena to Our Lady of 

Pompeii January 25th at 7 pm at St. Ladislaus Chapel. There is 
a mass in Polish at 6:30 pm. There will be no regular mass  at 
8:00 a.m. on this day. 



 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

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

This Space 
is Available

 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 Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 

Hiring full-time groundskeeper-handy person to live on-site 
and maintain small private estate in SE MI.  

Responsibilities include:
-Maintenance & repairs of private residence 
-Maintenance of grounds: lawns, gardening, and snow removal
Strong references & communication skills required.  Must be self-directed. 
Salary negotiable based on experience.  Compensation includes on-site 3 bedroom home.

Please send resume & references to: jmerton428@gmail.com


