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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 

 

 

   May 2 ,2021     Fifth Sunday of Easter - V Niedziela Wielkanocy 

1920-2021 

       Are you ready for a 
trim? In today's Gospel, 
we hear the familiar tea-
ching of the vine and the 
branches. Jesus reminds 
us that if we remain close 
to him-living in humility, 
following God's law, lo-
ving our neighbor-we will 
notice a positive change 
in our life and the lives of 
those around us. 
"Whoever remains in me 

and I in him will bear much fruit." The Holy Spirit is life-giving. 
He is fruitful. The Spirit of God won't refuse grace to a heart that 
is open.  
       As we progress through life, learning how to live and love, 
we grow. Our personalities flower. We discover what it is to be 
a blessing to others. We also experience lack, loss, and the 
results of our failures. We know what it is like to "wither" at ti-
mes, particularly the times when we willingly separate ourse-
lves from Jesus. "Just as a branch cannot bear fruit on its own 
unless it remains on the vine, so neither can you unless you 
remain in me." For most of us, this experience of being discon-
nected and off track generates a desire to return to what is right 
and good, to return to the vine. But this Gospel is more than 
"Are you in or are you out?" Even when we remain in God, 
when we follow Jesus, we are not exempt from the challenge, 
the pruning. "Everyone that [bears fruit] he prunes." A prudent 
trim is necessary in the natural world of trees and vines. Dead 
wood, broken shoots, and diseased branches need to be cut 
back in order for the plant to bear fruit. Jesus wants us to be 
healthy! He says as much himself: "By this is my Father glori-
fied, that you bear much fruit and become my disciples." Take a 
look at your life today. Where are you bearing fruit? Where do 

you need to be pruned? 

Owoce naszej wiary 
     Żyjąc i tworząc, nie zastanawiamy się nawet nad tym, jakie 
owoce przynoszą nasze działania. Nierzadko nawet nie zasta-
nawiamy się nad celem naszej drogi, bo żyjąc chwilą po prostu 
go nie zauważamy. Zdajemy sobie sprawę, że nasze życie to 
walka o przetrwanie,  z dnia na dzień, z godziny na godzinę.  
Często zdarza się, że wyważamy już otwarte drzwi, nie widzimy 
innych możliwości, widzimy tylko nasz wyimaginowany cel, nie 
dostrzegamy celów pośrednich, a czasami nawet nie widzimy 
celu głównego, jakim powinien być Jezus Chrystus. To właśnie 
On otwiera nam drzwi i daje propozycje życia, posługi. 
       

      Wystarczy wsłuchać się w słowa Pisma Świętego i zrozu-
mieć, jakie drzwi otwierają się przed nami i jakie to propozycje 
na nas czekają. Drzwi Kościoła są dla nas zawsze otwarte, a 
propozycje jasnej przyszłości daje nam Chrystus Zmartwych-
wstały, który wyzwolił nas z grzechów przez Objawienie Praw-
dy. Przyjmując tę prawdę „nie miłujmy słowem i językiem, ale 
czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i 
uspokoimy przed Nim nasze serce.” (1 J 3,18-19). Pozostając 
w prawdzie, nie tylko uspokoimy nasze serca, sumienia i du-
szę, nie tylko będziemy widzieli właściwy cel naszej wędrówki, 
lecz także dobrniemy do otwieranych nam przez udział w Eu-
charystii Drzwi z wiecznym zaproszeniem do radości i wzrasta-
nia w wierze, w Bogu.  Czy odpowiednio rozumiemy ewange-
liczne porównanie nas do latorośli pnącej się i przynoszącej 
owoc obfity? W końcu jesteśmy owocami, oby tylko nie roba-
czywymi, nie uschniętymi – takie się wyrzuca lub pali, bo cóż 
za korzyść z uschniętego krzewu, który nie przynosi owoców. 
       

      „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, po-
proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój 
przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami.” (J 15,7-8). Chcę żyć i trwać w obecności, 
chcę być uczniem, uczyć się od Pana miłości, miłosierdzia, 
dobroci, poszanowania dla innych, bo wtedy lepiej i łatwiej bę-
dzie mi się żyć. 
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
Fifth Sunday of Easter -  V Niedziela Wielkanocy 

Sunday Vigil: Saturday, May 1 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Theresa A. Plevinski, by Larry Krakowski 
4:00 p.m. (E) + Irene Pietrzak, by Alex Pietrzak 
4:00 p.m. (E) - Living and Dec. Firefighters 

Niedziela 2 maja - Sunday, May 2 
 

10:30 a.m. (P) + Bolesław Chochla, zam. rodzina 
12:30 p.m. (E) + Casmira Odrobina, by family 
         - Parishioners and Benefactors 
             Poniedziałek 3 maja - NMP Królowej Polski 
6:30 p.m. (P) - O Boże bł. dla Mariusza Osuch z okazji urodzn 
                      Tuesday, May 4 - St. Florian 

 

6:30 p.m. (E) ++ Paul and Anna Pacana, by family 
         - May Devotion 

Środa 5 maja 
 

6:30 p.m. (P) - O Boże błog. dla mamy, babci i prababci Teofilii  
       z okazji imienin i urodzin, zam. dzieci, wnuki i prawnuk Max 
        - Nab. Majowe 

Piątek 7 maja 
 

3:00 p.m. - 6:00 p.m. - Adoracja Najśw. Sakramentu 
         - Adoration of the Bl. Sacrament 
6:00 p.m. (P) - Nab. Majowe/Bł. Najśw. Sakramentem 
6:30 p.m. (P)  + Stanisław Kuraś, zam. Czesław 
         Sixth Sunday of Easter -  VI Niedziela Wielkanocy 

 Niedziela 9 maja - Sunday, May 9 
 

10:30 a.m. (P) + Tomasz Rydzewski, zam. siostra 
10:30 a.m. (P) - O Boże bł. dla: ks. Piotra z okazji urodzin,  
          dla dzieci obchodzących rocznicę I Komunii św.  
          i dla wszystkich matek z okazji Dnia Matki 
12:30 p.m. (E) + Dolores Krul, by daughter 
12:30 p.m. (E) - God’s Bl. for Fr. Piotr on his Birhtday and for  
          all mothers 
12:30 p.m. (E) - Parishioners and Benefactors 

Nabożeństwa majowe  
Koronacja figury Matki Bożej 

      Nabożeństwa Majowe będą odprawiane w 
kościele św. Floriana w następujących dniach: 
we wtorki (E), w środy (P) po wieczornej Mszy 
św., a w piątki o godz. 6:00 pm (P). Natomiast 
w kaplicy św. Władysława w soboty po Mszy 
św. o godz. 4:00 pm (E). 

Koronacja Figury  Matki Bożej  
będzie w niedzielę 2 maja po Mszy św.  

o godz. 10:30 a.m. 
 

May Devotion  
      The May devotions will be celebrated on the following days: 
on Tuesdays (E), Wednesdays (P) after 6:30 p.m. Masses and 
on Fridays at 6:00 pm (P) at St. Florian. On Saturdays in the 
Chapel of St. Ladislaus after  4:00 pm (E)  Mass. 

Crowning of the Statue of the Blessed Virgin Mary  
will take place May 2 after the 10:30 a.m. Mass. 

Modlitwa do św. Floriana 
      Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na 
polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i 
Obrońcą przed Bogiem. Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy 
oparli się laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości 
umieli mężnie ją wyznać. Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, 
ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych. Czuwaj nad ludź-

mi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażaka-
mi, hutnikami i kominiarzami. Strażaków ucz 
poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk 
żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i 
mienia. Ucz nas poszanowania środowiska 
naturalnego. Wypraszaj nam u Boga łaski i 
cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miło-
sierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę 
w niebie. Amen 

St. Florian Prayer 
      Dear God, through the intercession of 
our patron, Saint Florian, have mercy on the 
souls of our comrades who have made the 

supreme sacrifice in the performance of their duty, and on all 
who have gone before us after years of faithful discharge of 
their responsibilities which now rest on ourselves. Give us Gra-
ce to prepare each day for our own summons to Thy tribunal of 
justice. Into Thy hands, O Lord, I commend my spirit. Wither-
soever Thou callest me, I am ready to go. Merciful Father of all 
men, save my from all bodily harm, if it be Thy will, but above 
all, help me to be loyal and true, respectful and honorable, obe-
dient and valiant. Thus fortified by virtue, I shall have no fear, for 
I shall then belong to Thee and shall never be separated from 
Thee. Amen 

St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
 Fifth Sunday of Easter -  V Niedziela Wielkanocy 

Niedziela 2 maja - Sunday, May 2 
9:00 a.m. (P) - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana  
                Pomichowskiego, zam. Bogusława Tymosiak 
 

Poniedziałek 3 maja - NMP Królowej Polski 
 

8:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 
Thursday, May 6 

8:00 a.m. (E) + All Souls in Purgatory 
 Sixth Sunday of Easter -  VI Niedziela Wielkanocy 

Sunday Vigil: Saturday, May 8 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Doris Mao Soto, by Chris Starzyk 
4:00 p.m. (E) + Rosalie Balinski, by daughter Mary 
4:00 p.m. (E) - God’s Bl. for Fr. Piotr on his Birthday and for  
         all mothers 
         - May Devotion 
 

Niedziela 9 maja - Sunday, May 9 
9:00 a.m. (P) + Anna Szauruszewicz, zam. Anna Szklarski  
                   z rodziną 
9:00 a.m. (P) - O Boże bł. dla ks. Piotra z okazji urodzin i dla  
          wszystkich matek z okazji Dnia Matki 
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PARISH STAFF 
Pastor: Rev. Piotr Nowacki,  SChr 

Associate Pastor - Rev. Jan Michalski, SChr 
Pastoral Help- Rev. Jozef Siedlarz, 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: May 8/9, 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM 
SL 

KARY 
WANCZYK 

DEACON  

9:00 AM 
SL 

RYDZEWSKA  

Składka niedzielna  
Sunday Offerings 

25 KWIETNIA - APRIL 25 

Sun Env -$ 2465 
Loose-$312 
Cap Exp -$180 
Debt -$170 
Cath Relief Serv. -$10 
Society of Christ -$10 

10:30 AM DZIECI OBCHODZĄCE 
ROCZ. I KOMUNII ŚW. 

CHOCHLA 

12:30 PM MOUBARAK 
STANKIEWICZ,B 

STANKIEWICZ, C 

Kawiarenka 
            W niedzielę 25 kwietnia kawa, ciasto  

i gołąbki zostały przygotowane 
przez: 

Zespół „Adoramus” 
Dochód wyniósł $921.00 

 

Dziękujemy!  
Za tydzień 9 maja zapraszamy na ostatnią kawiarenkę 

przed wakacjami, którą przygotują nauczyciele 

Flower Offering - Ofiara na kwiaty 
$80.00 - III Zak. św. Franciszka 

NMP Królowej Polski 
3 maja 

     Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga 
drugiej połowy XIV wieku. Teo-
logiczne uzasadnienie tytułu 
"Królowej" pojawi się w XVII 
wieku po zwycięstwie odniesio-
nym nad Szwedami i cudownej 
obronie Jasnej Góry, które przy-
pisywano wstawiennictwu Maryi. 
Wyrazicielem tego przekonania 
Polaków stał się król Jan Kazi-
mierz, który  
1 kwietnia 1656 r. obrał Maryję 
za Królową swoich państw, a 

Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. 
        Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od 
razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stoli-
cy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod we-
zwaniem "Królowej Polski". W roku 1945 Episkopat Polski, 
pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda, na Ja-
snej Górze odnowił akt poświęcenia się i oddania Bożej 
Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza 
śluby. Dnia 3 maja 1966 roku prymas Polski, kardynał Ste-
fan Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcz-
nych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wol-
ność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski. 
W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną 
patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.             

Church donation - Ofiara na kościół 
$100.00 - In loving memory of Lara Zebrowski 
Galka, by Mom, Dad and Sister 

Do przemyślenia 
Bóg pozwala nawet na to, by „szpiedzy”, którymi są 
grzechy lekkie i niedoskonałości biegały tu i tam po 
Jego Królestwie. To jednak prowadzi nas do pozna-
nia prawdy, że bez Niego stalibyśmy się łupem na-
szych nieprzyjaciół. 
Skoro nie potrafisz iść wielkimi krokami po drodze, 
którą Pan cię prowadzi, to zadawalaj się małymi i 
cierpliwie czekaj, aż urosną ci nogi zdolne do biegu 
lub skrzydła do lotu. 
 Św. Ojciec Pio 



 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


