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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. 
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     Is there something to Lent that goes beyond our 
own spiritual house cleaning and spiritual refine-
ment? Yes, there is! It has to do with listening and 
learning so that we can take up the task of the Go-
spel with greater clarity and fortitude. While the spiri-
tual refocusing of Lent is necessary, the fruit of this 
Lenten conversion has much more to do with lear-
ning how we can be a better Church than it does 
about our eternal salvation. Salvation is a gift that 
flows out of God’s unconditional Mercy and cannot 
be merited. The spiritual maturity we can experience as a result of 
our Lenten disciplines serves to reduce the anxiety and appre-
hension we may experience as messengers of good, but very 
challenging, and unsettling, news. 
     St. Oscar Romero said that, “a church that doesn’t provoke 
any crises, a gospel that doesn’t unsettle, a word of God that 
doesn’t get under anyone’s skin, a word of God that doesn’t touch 
the real sin of the society in which it is being proclaimed, what 
gospel is that?” When we listen to those descriptive and provoca-
tive words, do they resonate with anything in our experience? As 
messengers of the Gospel, we are called to bring an unsettling 
message to the world. If our main concern is protecting our self-
interests, then we are missing something huge! The Church can 
speak to the needed structural changes that will allow people to 
earn just wages, feed their families and share abundantly and 
equally in the gifts of God’s good earth. Such a vision is not some 
optimistic fairy tale, but the vision of the Creator himself. Lent 
reminds us, as St. Oscar Romero also states, that, “we are wor-
kers, not master builder, ministers, not messiahs. We are 
prophets of a future not our own.” We are not called to labor sim-
ply for the benefit of the here and now but of the “what is to co-
me.” Our myopic vision can be replaced by a more far reaching 
Lenten vision that is much greater and deeper in scope. As long 
as we are carrying the right blueprints with us and our thoughts 
extend beyond ourselves, then even the little things we do and 
the simplest prayer we utter go a long way. They give witness to 
our preference for the light of Christ and not the darkness of error 
and sin. 

              Jak to jest 
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.” Czy 
do naszej świadomości dociera głęboki sens tego 
zdania? Co zrobić, by je właściwie zrozumieć? Wy-
starczy zastanowić się nad słowami Jezusa, zgłębić 
treści Jego nauczania. Jego droga przez 33-letnie 
życie, droga nauki, wiary, miłości i nadziei, przero-
dziła się w drogę szykan, złości, pogardy i złorze-
czenia przez tych, którym ta nauka nie odpowiada-
ła. Cóż by się stało, gdyby się nie spełniło to, co 

było zapowiadane od wieków? 

       A jednak stało się i było naprawdę. Zapowiadane od wieków 
Zbawienie zeszło do nas i z nami zostało, bo tak nas Bóg umiło-
wał. W dzisiejszych czytaniach pojawia się bardzo ważne, a jed-
nocześnie tak trudne dla nas słowo: MIŁOSIERDZIE.  

      Miłosierdzie – Caritas, czyli czyn, którego nierzadko się wsty-
dzimy, obojętnie, czy dając, czy otrzymując. Dlaczego? Bo dając 
musimy skierować wzrok na tego, którego nie chcielibyśmy wi-
dzieć i zauważać, zaś otrzymując, nie mamy pomysłu na rewanż i 
czujemy się upokorzeni. Ale w tym wypadku nie powinniśmy mieć 
takich odczuć, bo przecież jakże można się wstydzić Tego, który 
jest samym Miłosierdziem? Sam Bóg niejednokrotnie nazywa się 
Miłosierdziem.  

       Aby zrozumieć i przyjąć dary dawane nam przez Boga, po-
winniśmy pamiętać, Komu to zawdzięczamy. Kto dla nas poświę-
cił się, dając Samego Siebie, abyśmy mogli cieszyć się ze swego 
życia, nie tylko tego dzisiejszego w poczekalni ziemskiej, lecz 
również z życia przyszłego – wiecznego. Ten dar Boży ciągle jest 
dla nas dostępny, ciągle jest nam oferowany, my tylko musimy 
przyjąć go i w nim podążać drogą wskazaną przez Pana. 

       Pamiętajmy, że Bóg nam wskazuje drogę i prawdę, tę jedyną 
prawdę, a „kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, 
aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” . 

      Panie, pomóż nam dostrzec Twoje Miłosierdzie i pomóż nam 

okazywać innym nasze miłosierdzie, abyśmy z łaską Ducha Świę-

tego umieli zrozumieć, jak mamy kroczyć drogą Chrystusa. 
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 14 marca - March 14 
 

10:30 a.m. (P) ++ Jan Bąk, zam. Jadwiga Bąk 
       - Gorzkie Żale 
11:30 a.m. (P) - Chrzest - Cyprian Kamil Zdzieblowski 
12:30 p.m. (E)  ++ Alex and Blanche Guzowski, by Paruch  
       family 
       - Parishioners and Benefactors 
                               

Tuesday , March 16 
 

6:30 p.m. (E) - God’s Blessing and health for Leonard 

Środa 17 marca 
 

6:30 p.m. (P) - O zdrowie, Boże bł. i opiekę Najśw, Maryi  
        Panny dla  Karoliny Żółty z okazji 18 ur., zam. dziadkowie 
 

Piątek 19 marca - św. Józefa 
 

3:00 p.m. - 6.00 p.m. - Adoracja Najśw. Sakramentu   
       - Adoration of the Blessed Sacrament  
6:00 p.m. - Błog. Najśw. Sakramentem 
6:30 p.m. (P) - O zdrowie i wszelkie Boże łaski dla ks. Józefa 
       i dla wszystkich członków Bractwa św. Józefa 
       - “Droga Krzyżowa Emigranta” w wyk. zespołu “Adoramus” 

Sobota 20 marca 
11:00 a.m. (P) - O Boże bł. dla uczniów, nauczycieli i rodziców  
       biorących udział w rekolekcjach 
6:30 p.m. (P) - O wszelkie Boże łaski i opiekę św. Józefa dla  
       uczestników rekolekcji 
        

5th Sunday of Lent - V Niedziela Wielkiego Postu 
 21 marca - March 21 

 

10:30 a.m. (P) - O Boże bł. dla ks. Józefa z okazji imienin 
        + Józef Luziński, zam. rodzina 
        - Za siostry III Zak. Św. Franciszka 
        - Gorzkie Żale 
11:30 a.m. (E) - Baptism - Sebastian Scott Lukas 
12:30 p.m. (E) + Pam Stout, by family 
         - Parishioners and Benefactors 
                               

        St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
4th Sunday of Lent - IV Niedziela Wielkiego Postu 

 Sunday Vigil: Saturday, March 13 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Eddie Kobylarczyk and + Irene Ostrowski, by  
         George 
         + Thomas E. Gildenpfenning, by Joanne Warda 
         - Stations of the Cross     

Niedziela 14 marca - Sunday, March 14 
 

 

8:30 a.m. (P) - Gorzkie Żale 
9:00 a.m. (P) - O zdrowie i Boże bł. dla Aleksandra  
         Brzyskiego, zam. żona z rodziną 
 

Poniedziałek 15 marca 
 

8:00 a.m. (P) ++Dusze w czyśćcu cierpiące 
           

Thursday, March 18 
 
 

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

Oddanie się w opiekę  
św. Józefowi 

 

      Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubo-
dzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i 
łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemoż-
ny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i 
wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie 
cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej. 
Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, na-
dziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliź-
niego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego 
ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną na-
szą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we 
wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. 
Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Oj-
czyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie 
stany, a szczególnie broń maluczkich oraz mło-

dzież naszą. Daj nam chleba 
naszego, daj nam życie czyste, 
daj śmierć świętą i zbawienie 
wieczne. Amen. 

Saint Joseph  
 March 19 

    Saint Joseph (1st century) 
was an honorable and just man 
who took the Blessed Virgin 
Mary, the mother of Jesus, as 
his wife. While engaged to 
Mary, Joseph found out that 

she was pregnant, but he knew he was not the fa-
ther. After an angel appeared to him in a dream, 
in which he was told that the child was from the 
Holy Spirit, he courageously moved forward, and 
still planned to marry his beloved Mary and pro-
tect the child. Saint Joseph, a carpenter by tra-
de, appears at various points in the four Gospel 
accounts, including Luke’s genealogy, the infancy 
narratives, and the flight into Egypt. Although he 
disappears fromt he Gospel after Jesus’ early 
years, he continues to be a source of inspiration 
and veneration for many. Numerous faith commu-
nities and people will celebrate his life on March 
19 by offering a special meal for the poor, di-
splaying iton what is known as a Saint Joseph’s 
Table. 

5th Sunday of Lent - V Niedziela Wielkiego Postu 
 Sunday Vigil: Saturday, March 20 

 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Steve Lulgjuraj, + Shawn Cushnier, by George 
         + Amelia Kuzdzal, by Sobota family 
         - Stations of the Cross     

Niedziela 21 marca - Sunday, March 21 
 

 
 

8:30 a.m. (P) - Gorzkie Żale 
9:00 a.m. (P) - W intencji Kongresu Polonii Amer. stanu MI 
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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: March 20/21, 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
SL 

MCCRANDALL DEACON 
 

9:00 AM 
SL 
 

KONGRES POLONII  

10:30 AM GRZELAK 
KORDAS 

CHOCHLA 

12:30 PM GEIBLINGER 
ORLIKOWSKI 

STANKIEWICZ, C 

Sunday Offering 
Składka niedziela 

7 marca - March 7 
Sun Env -$ 2517 
Sun Loose -$361 
Heat -$110 
Cap Exp-$572 
Debt Env -$1990, 
Debt Loose-$237 
Cath Rel. -$35 

Ciasto na wynos 
W ubiegłą niedzielę 7 marca ciasto na wynos  

było przygotowane przez: 

II Różę Różańcową 
Dochód wyniósł - $ 380.00 

 

Za tydzień ciasto będzie przygotowane przez  
Bractwo św. Józefa 

Dziękujemy! 

Flower offering 
Ofiara na kwiaty 

$100.00 - In memory of Casmira and Mitchell 
Odrobina, by Dianne Odrobina 
$50.00 - In memory of Frank and Stella Wroblew-
ski, by Susan Wroblewski 

$40.00 - In memory of Edward, Mary Ochab and Anne Timpf, by 
Frank and Barbara Greene 
$25.00 - In memory of Wlodarczyk and Abdrus families, by Mr. 
Mrs. Piotr Wlodarczyk 
$20.00 - Kevin Wroblewski, Barbara Krawiec, Marta i Janusz 
Szczęch 
$15.00 - In memory of Matthew, Josephine and Leonard Bolan-
owski, by Elaine Bolanowski,  
$10.00 - W intencji Rodziców, zam. A. A. Mączka, Za zmarłych 
z rodzin Kubicki i Chmiel, zam. Alicja Rydel, Patricia Ruzycki 

Św. Patryk 
17 marca 

    Patryk nosił celtyckie imię 
Sucat. Urodził się w 385 r. w 
rodzinie kaplańskiej i z  pocho-
dzenia był Brytem. Gdy miał 
szesnaście lat, uprowadzono 

go i sprzedano w niewolę do Irlandii gdzie pracował jako pa-
sterz. Podczas trwającego sześć lat pobytu zajmował się tam 
sprawami wiary. Po tym okresie udało się mu uciec i przepłynąć 
statkiem na kontynent do Galii. Wkrótce potem przyjął święce-
nia kapłańskie. Kiedy zamierzał wrócić do ojczyzny, miał we 
śnie widzenie, w którym usłyszał wezwanie, by wrócił do Irlandii 

i głosił tam wiarę w Chrystusa.  

        Działalność misyjną rozpoczął w 431, w 432 został bisku-
pem. Wtedy też powrócił do Irlandii jako biskup misyjny. Praca 
św. Patryka doprowadziła do ewangelizacji północnej, środko-
wej i zachodniej części wyspy oraz wprowadzenia zorganizowa-
nej formy działalności kościelnej. Założył wiele kościołów, m.in. 
katedrę i klasztor w Armagh (444). On sam prowadził bardzo 
surowe życie zakonne. Jeszcze za życia zasłynął wieloma cu-
dami, które przyczyniły się do nawrócenia Irlandczyków. Pod 

koniec życia dokonał chrztu kraju. Zmarł około 461 r.  

Imieniny  
Z okazji imienin pragniemy złożyć  

Księdzu Józefowi  
najszczersze życzenia zdrowia,  

radości oraz wiele  
błogosławieństwa Bożego  

na każdy dzień życia. 
 

Prayerful Good Wishes 
are extended to Fr. Jozef 

on his Name’s Day, March 19. 



 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

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


