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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 30, 2021         The Most Holy Trinity - Trójcy Świętej 

1920-2021 

      

      Happy Trinity Sunday! In today's Gospel, we hear Jesus 
declare together all three Persons of the Trinity. "Go therefore, 
and make disciples of all nations, baptizing them in the name of 
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit."  
When we speak of the Trinity, two different theological words 
are sometimes used: immanent and economic. The immanent 
Trinity is the life of the three Persons 
within themselves, the inner harmonious 
relationship between Father, Son, and 
Spirit. We see this in the Gospels when 
Jesus speaks of his Father and promises 
to send the Holy Spirit. The term 
"economic" has its roots in the Greek 
word oikonomia, roughly meaning 
"household management." The economic 
Trinity is our three-Personed God's rela-
tionship with creation; it is creation and 
redemption and ongoing relationship with 
us. 
 

      Made in the image and likeness of 
God, we are called to imitate God's im-
manence by giving and receiving love with one another in com-
munity. However, this is not limited only to those close to us, 
though that's where love often starts. We also imitate the eco-
nomy of God when we go out, when we extend our love and 
care in a life-giving way. "Go therefore ?" 
Every believer is sent on mission. Every believer is invited to 
follow Jesus and the Apostles "to the nations," to the margins, 
to the people who require a little extra reach. This could be a 
distant relative, the residents of your local homeless shelter or 
even the forgotten neighbor next door! When we love well, we 
create something beautiful-a relationship, a holy moment, a 
foretaste of heaven. This Trinity Sunday, take some time to 
examine the relationships in your life. How well do you love 
those nearest to you? How well do you reach out to those far-
ther away? How are you creating something beautiful? 

Niepojęty Bóg 
      Św. Augustyn rozpoczyna swe „Wyznania” od próby wyra-
żenia, kim jest dla niego Bóg. Tekst należy do najpiękniej-
szych opisowych definicji Boga, jakie wypracowano na prze-
strzeni wieków. W Uroczystość Trójcy Świętej warto 
w oparciu o słowa biskupa Hippony dostrzec w Bogu niewy-

powiedzianą tajemnicę. „Czymże więc je-
steś, Boże mój? Tylko do Ciebie wołam, 
Pana Boga! Bo któż jest Bogiem oprócz 
Pana? Jakiż jest Bóg oprócz Boga nasze-
go?, najwyższy, najlepszy, najmożniejszy, 
bezgranicznie wszechmocny, najbardziej 
miłosierny i najsprawiedliwszy, najgłębiej 
ukryty i najbardziej obecny, najpiękniejszy 
i najsilniejszy, zawsze istniejący, a niepojęty! 
Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszyst-
ko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko 
odnawiasz, a do starości wiedziesz pysz-
nych, gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze 
działasz, zawsze trwasz w spoczynku, gro-
madzisz, a niczego nie potrzebujesz. Pod-

trzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko stwarzasz, kar-
misz, prowadzisz ku doskonałości. Szukasz, a niczego Ci nie 
brakuje. Kochasz, a nie spalasz się; troszczysz się, a nie 
lękasz; żałujesz, a nie bolejesz; gniewasz się, a spokojny 
jesteś; dzieła zmieniasz, a nie zmieniasz zamysłu; przygar-
niasz, co napotkasz, chociaż nigdy tego nie utraciłeś. Nigdy 
nie jesteś ubogi, a radujesz się zyskiem. Nigdy się nie łako-
misz, a żądasz pomnożenia tego, co dałeś. Daje się Tobie 
ponad obowiązek, abyś Ty był dłużnikiem — a któż z nas ma 
cokolwiek, co nie byłoby Twoje? Oddajesz długi, nic winien 
nie będąc. Długi darowujesz, nic nie tracąc. Cóż ja tu mówię, 
Boże mój, życie, słodyczy mego życia święta! I cóż właściwie 
mówią ci wszyscy, którzy o Tobie mówić usiłują! Lecz biada, 
jeśli się o Tobie milczy! Choćby najwięcej wtedy mówił czło-
wiek, niemową jest”. 
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
The Most Holy Trinity- Trójcy Świętej 
 Niedziela 30 maja - Sunday, May 30 

 

10:30 a.m. (P) ++ Irena i Antoni Piwowarscy, zam. dzieci 
10:30 a.m. (P) - Róże Różańcowe 
12:30 p.m. (E) ++ Edward and Mary Ochab, + Ann Marie Timpf,  
             by Cedar and Mike Ochab 
12:30 p.m. (E) - Parishioners and Benefactors 

Tuesday, June 1 - St. Justin  
6:30 p.m. (E) - No intention reserved 

Środa 2 czerwca  
 

6:30 p.m. (P) - O Boże bł. i Dary Ducha św. dla Emilki 
6:30 P.M. (P) + Barbara Warczak, zam. rodzina 
 

Piątek 4 czerwca - św. Bonifacego 
 

3:00 p.m. - 6:00 p.m. - Adoracja Najśw. Sakramentu 
            - Adoration of the Bl. Sacrament 
6:00 p.m. (P) - Nab./Bł. Najśw. Sakramentem 
6:30 p.m. (P)  + Józef Kusiak, zam. Czesław 

Saturday, June 5 - Sobota 5 czerwca 
 

9:00 a.m. (P) + Jerzy Rachoń, zam. córki 
 

1:00 p.m. (E) - Wed- Aleksandra Roszczynski and Mark Heide. 
 

   The Most Holy Body and Blood of Christ 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
Sunday, June 6 - Niedziela 6 czerwca 

 

11:00 a.m. (P/E) - W podziękowaniu za otrzymane łaski  
              z prośbą o dalsze Boże błog. dla Łukasza Kaput, zam.  
              rodzice 
11:00 a.m. (E/P) + Poppy Angelica Lukas 

St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
The Most Holy Trinity - Trójcy Świętej 

Sunday Vigil: Saturday, May 29 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Paula Rozkowski, by family 
                      - May Devotion 
 

Niedziela 30 maja - Sunday, May 30 
 

9:00 a.m. (P) + S. Eligia i S. Leokadia Zaguła, zam. Anna  
                       i Antoni Mączka 
 

 

Poniedziałek 31 maja - Nawiedzenie NMP 
 

8:00 a.m. (P) - O Boże bł. dla Ani, Nicka i Kingi 
 

Thursday, June 3 
 
 

8:00 a.m. (E) - Parishioners and Benefactors 
 

 The Most Holy Body and Blood of Christ 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Sunday Vigil: Saturday, June 5 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Theresa A. Plevinski, by Larry Krakowski 
4:00 p.m. (E) ++ Wayne Elgin and Michelle (Elgin) Desrochers,  
                    by family 
 

Niedziela 6 czerwca - Sunday, June 6 
 

No Mass today at St. Ladislaus Chapel only at St. Florian Church 
11:00 a.m. (E/P) and procession. 

Dzisiaj nie ma Mszy św. w kaplicy św. Władysława tylko  
o godz. 11:00 a.m. w kościele św. Floriana (P/E) z procesją. 

 Nawiedzenie NMP 
31 maja 

           Święto Nawiedzenia obchodzimy 31 maja, tj. między świę-
tem Zwiastowania Pańskiego a Narodzeniem Jana Chrzciciela.  
Jest to także spotkanie dwóch matek. Maryja pragnęła podzielić 
się ze swoją krewną wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie 
gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa jak również  po 
przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko 
wie - tak dalece, że nawet powtarza do niej część słów anioła: 
“Błogosławiona jesteś między niewiastami". Zadziwiająca jest po-
kora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy 
ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt po-
kory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami: "A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" Elżbieta stwierdza rów-
nocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dzie-
cię. Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chry-
stusa przez św. Jana i że w tym właśnie momencie św. Jan został 
uwolniony od grzechu pierworodnego i napełniony Duchem Świę-
tym.  

Visitation of the  

Blessed Virgin Mary 

May 31 

  This feast is closely con-
nected with Jesus and his saving 
work. The words of today’s Gospel, 
proclaimed by Mary, are known as 
the Magnificat. These verses of Luke, 
chapter 1, verses 46–55, are prayed 
each day by the Church during Even-
ing Prayer. If you haven’t already 
done so, consider praying the Liturgy 
of the Hours, and take these words of 
Mary’s on your lips each day as you 
work to bring Jesus to others. 
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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: June 5/6 , 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM 
SL 

UCHALIK 
STRASKE 

DEACON  

   

Składka niedzielna - Sunday Offerings 
23 maja - May 23 

Sun Env -$ 1964 
Sun Loose-$ 380 
Cap Exp -$ 125 
Debt -$ 140 
SChr Sem. - $ 40 
 

 

11:00 AM (P/E) 
St. Florian Church 

MCCRANDALL 
KRUL 

DEACON 
CHOCHLA 

 KURAS 
RYDZEWSKA 

STANKIEWICZ, C 

     Memorial Day Prayer 
 

Dear Lord, 
on this day, we remember those  
who have served us by protecting our freedoms. 
When we celebrate our long weekend with our friends and family, help 
us remember,that our freedom to speak of you, 
and our freedom to worship you, 
and our freedom to do that which we ought to do, 
have all been bought at the price and sacrifice 
of many lives. 
Your Son died for our eternal life in heaven. 
So too, your children died protecting us here on 
earth. 
Help us be mindful this weekend and always  
of the sacrifices made by those in uniform 

for all our freedoms. Amen 

Nabożeństwo 
 do Najświętszego Serca  

Pana Jezusa. 
       Upłynął miesiąc maj, w którym czcili-
śmy naszą Matkę Najmilszą, Najświętszą 
Maryję Pannę. Uczcijmy przeto z podobną 
miłością miesiąc czerwiec poświęcony Naj-
słodszemu Sercu Jezusowemu Istotnie, 
jeżeli w każdym czasie powinniśmy czcić i 
naśladować Najsłodsze Serce Jezusa, to 

mamy czcić i naśladować  szczególnie w tym miesiącu, w któ-
rym z woli Kościoła św. zastanawiamy się nad Sercem Jezuso-
wym, aby zmierzyć – jak się wyraża św. Paweł – Jego szero-
kość, długość i głębokość; aby pojąć to, co przewyższa wszelką 
naukę, czyli miłość Pana Jezusa. Ta miłość właśnie jest przed-
miotem niewidzialnym i naturalnym nabożeństwa do Najsłod-
szego Serca Jezusowego. Ta miłość właśnie jest słońcem du-
szy, z którego wychodzą różne promienie, jak pokora, poboż-
ność, czystość; ta miłość jest ogniskiem, które rozgrzewa ludz-
kość za pomocą swego płomienia i swej potęgi  nadnaturalnej; 
ta miłość jest początkiem i źródłem całego życia Boskiego i 
człowieczego Pana Jezusa; z niej wypływa wszystko to, co po-
dziwiamy w Słowie Wcielonym w porządku ducha i materii. 
        Uczcijmy więc w tym miesiącu Najsłodsze Serce Pana 
Jezusa; nasze modlitwy niech będą gorliwsze niż kiedykolwiek, 
jałmużna obfitsza, a Pan Bóg ześle swe łaski i błogosławień-
stwa na nas, na nasze rodziny i na osoby nam drogie. 

Sługa Boży kard. August Hlond 
Założyciel Tow. Chrystusowego 

 

Biały Tydzień - Nabożeństwo Majowe 
May Devotions 



 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”

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


