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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 

 

 

        June 6, 2021               Corpus Christi - Boże Ciało 

1920-2021 

 

In our modern ti-
mes, symbol can 
seem to have lost 
its value. The most 
r e c o g n i z a b l e 
"signs" are ones we 
see on the road or 
the branding in 
adver t i sements . 
The logos for major 
companies don't do 

much more than perk our interest or disdain. They surely 
don't deliver on their promises for our lives to be happier, he-
althier, and easier.  
       On this feast of Corpus Christi, we hear the account of 
the Last Supper. This was Passover, an ancient sign of the 
covenant of Moses. The Hebrew people celebrated God's 
providential care for His people. To the listening disciples, 
Jesus makes a very bold claim. "This is my blood of the cove-
nant." At the time of the first Passover -- the redemption of the 
Hebrew people from slavery to the Egyptians -- the blood of 
the sacrificial lamb was spread on the lintels of the doorpost. 
Tomorrow, some of the disciples would witness the blood of 
the new covenant spread across the wood of the cross. 

       Christ's Body and Blood are more than a sign. They are a 

sacrament. In the sacrament, the sign makes real what it signi-

fies. More than ritual, a sacrament enacts truth of the covenan-

tal love of God and His promise of fidelity. It's a promise God 

keeps. The same bread and wine of that first Holy Thursday 

liturgy becomes -- throughout the centuries and until the end of 

time -- the very Body and Blood of Christ. On this feast, we 

celebrate the unfailing covenantal love of our God. As you par-

take in the Eucharist today, and next Sunday, and the Sunday 

after that, remember that you receive neither a meaningless 

sign nor an empty offer. You receive God  

     Jesteśmy głodni, szukamy wtedy chleba. Chleb jest źró-
dłem naszej mocy. Gwarantuje życie na ziemi. Tu na ołtarzu 
czeka na nas chleb. Jesteśmy spragnieni. Napój jest również 
potrzebny do życia. Jesteśmy spragnieni nie tylko napoju, 
który ratuje ciało, ale również napoju, który ratuje ducha. Tu 
na ołtarzu czeka na nas kielich wypełniony winem. Jesteśmy 
chorzy i szukamy lekarza. Tu jest lekarz ciała i duszy. 
      Jesteśmy samotni, szukamy przyjaciela. Chcielibyśmy, 
aby przynajmniej jeden człowiek znał nasze wnętrze. Szuka-
my przyjaciela, by mu zaufać, by on nas zrozumiał lepiej, niż 
my sami siebie rozumiemy, by nas wyprowadził 
z samotności. Tu jest przyjaciel.  Szukamy człowieka spra-
wiedliwego. Skrzywdzeni, okłamani, bywa że nawet 
przez bliskich, nawet tych, którzy ślubowali wierność,  miłość,  
uczciwość. Szukamy człowieka sprawiedliwego, kogoś, kto 
spojrzy sprawiedliwie na nasze własne czyny i słowa. Wie-
dząc, że tylko w takim spotkaniu możemy wejść w świat spra-
wiedliwości. Tu jest sprawiedliwy, który usprawiedliwia. 
      Ten Chleb dający życie wieczne, Napój wypełniający nas 
mocą, Przyjaciel, Lekarz, Sprawiedliwy Sędzia, Pan życia 
i śmierci, prawdziwy i kochający Chrystus jest ukryty pod po-
stacią chleba i wina. Ukryty i tak bardzo dostępny, że nie mo-
żemy Go rozpoznać. Gdyby odsłonił swój majestat, upadliby-
śmy przed Nim na kolana, wyciągnęli ręce i prosili o to 
wszystko, co może dać. On nieustannie zakrywa ten maje-
stat, a odsłania tylko na miarę naszej wiary. Im bardziej wie-
rzymy, tym więcej dostrzegamy Go pod postacią białego 
chleba. 
      Dziś gromadzimy się przy Eucharystii, aby podziękować 
Chrystusowi za tę Jego cichą obecność i za to, że jest tak 
łatwo dostępny dla nas. Błagajmy, aby wzbudził w naszych 
sercach tyle wiary, byśmy podchodzili do Niego jak głodni do 
chleba, spragnieni do dobrego wina; jak chorzy do lekarza, 
który na pewno uleczy; jak samotni do przyjaciela; jak ludzie 
czekający na śmierć do przewodnika, który zna klucze od 
bramy śmierci.                                             
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
The Most Holy Body and Blood of Christ 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
Sunday, June 6 - Niedziela 6 czerwca 

 

11:00 p.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 

Tuesday, June 8 
6:30 p.m. (E) ++ Stanley and Mary Ciemiega, by Edward and  
              Lorraine Ciemiega 

Środa 9 czerwca  
 

6:30 p.m. (P) - O Boże bł. i zdrowie dla Patryka z okazji  
              21 urodzin, zam. rodzina 
 

Thursday, June 10 
 

1:00 p.m. - Wedding - Paul Brown and Mary Pawlowski 
 

Piątek 11 czerwca - Najśw. Serca Pana Jezusa 
 

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) ++ Stefania i Stanisław Miga oraz + Wojciech 
            Oślizło (1 rocz.), zam. Sabina 
 

Eleventh Sunday  Ordinary Time 
XI Niedziela Zwykła 

Sunday, June 13 - Niedziela 13 czerwca 
 

10:30 a.m. (P) - O Boże błog. dla graduantów szkół średnich 
             + Anna Szauruszewicz, zam. Anna Szklarski z rodziną  
12:30 p.m. (E) + Tim Orlikowski, by family 
              - Living and Dec. Members of class of ‘71 St. Florian 
              High School 

St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
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. 

 

 

Poniedziałek 7 czerwca 
 

8:00 a.m. (P) - O łaskę zdrowia i Boże bł. dla Lilly 
 

Thursday, June 10 
 
 

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

 Eleventh Sunday  Ordinary Time 
XI Niedziela Zwykła 

Sunday Vigil: Saturday, June 12 
The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary 

 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Henry Warda, by Joanne Warda 
5:00 p.m. - Baptism - Liliana Maria Carranco 
 

Niedziela 13 czerwca - Sunday, June 13 
 

9:00 a.m. (P) + Władysława Niziński (5 rocz.), zam. córka z rodziną 

 

Uroczystość Bożego Ciała  
      

     Ustanowienie uroczystości Bożego Ciała jest ściśle zwią-
zane z historią  bł. Julianny z Cornillon i bł. Ewy z Leodium. 
      Julianna urodziła się w 1192 r. w Retinne koło Liege. Po 
śmierci rodziców została oddana do konwentu sióstr augu-
stianek w Cornillon. Mając 15 lat wstąpiła do tej zakonnej 
wspólnoty. Podczas pobytu w klasztorze doznawała wizji 
mistycznych. Pod ich wpływem, już jako przełożona, wystąpi-
ła do miejscowego biskupa o wprowadzenie święta Bożego 
Ciała.  
       Nie mamy ścisłych informacji o Ewie, prowdopodobnie 
urodziła się ok 1200 r. w Leodioum w Belgii. Była pustelnicą - 
rekluzą ( żyła w zamknięciu). Przyjaźniła się z Julianną i po-
pierała jej starania o wprowadzenie i nadanie szczególnego 
znaczenia uroczystości Bożego Ciała.  
       Po raz pierwszy obchodzono to święto w 1247 r. w Lie-
ge. Miejscowy archidiakon, Jakub Pantaleon, był szczegól-
nym orędownikiem nabożeństwa do Ciała i Krwi Chrystusa. 
Kiedy został papieżem, przyjmując imię Urbana IV, wprowa-
dził święto Bożego Ciała jako obowiązujące w całym Koście-
le. W Polsce obchodzimy to święto od 1258 r.        

Corpus Christi 
     The Gospel this Sunday offers us the familiar story of Je-
sus feeding the multitudes-thousands!-with just a few loaves 
and some fish. With humble elements of food found in Jesus' 
time, it prefigures in a beautiful and compelling way the Last 
Supper. But it would be 
a mistake for us to 
think that the miracle of 
the loaves and fishes 
ended on that hillside in 
Galilee. The miracle 
goes on today in so 
many ways. The simple 
fact that the Eucharist 
continues to be multiplied, broken, blessed, shared around 
the world is a testament to a central, continuing miracle of 
our faith. We remain in awe of the miracle of fidelity, of trans-
formation, of humility - the miracle of Christ's body and blood 
continuing to nourish the world, and his word continuing to 
feed all who are hungry. 
     This Sunday, as we celebrate Corpus Christi, we cele-
brate not only the glory of the Eucharist, but the glory of how 
it continues to be shared. The miracle goes on. The multi-
tudes are still being fed! 



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

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 12/13 , 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM 
SL 

KARY 
WANCZYK 

DEACON  

9:00 AM 
SL 

BLOCZYNSKI  

 

10:30 AM GRADUANCI SZKOŁY 
ŚREDNIEJ 

CHOCHLA 

12:30 PM MOUBARAK 
STANKIEWICZ, B 

STANKIEWICZ, C 

June Is Dedicated  

to the Sacred Heart  

of Jesus 
 

      The mystics of the Middle Ages, including St. Gertrude 
and St Bernard, loved to ponder the 
human heart of the Savior. But it is the 
17th century saint and visionary Marga-
ret Mary Alacoque who is most associ-
ated with devotion to the Sacred Heart 
of Jesus. At a time when the Jansenist 
heresy was seeking to put limits on the 
love and grace of God, the revelations  
to St Margaret Mary emphasized the 
human heart of Jesus, on fire with love 
for all people, a fountain of mercy and 
grace. 
     To meditate on the heart of Jesus, whether by celebrating 
the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus or by joining 
in traditional first Friday devotions, is to catch a glimpse of the 
incredible love of Jesus, which reaches out to all humanity. 

Litania do Najświętszego  

Serca Jezusa 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzo-

ne, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad 

nami 

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad 

nami 

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 

zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad 

nami 

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad 

nami 

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad 

nami 

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad 

nami 

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami 

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 

P.: Jezu cichy i pokornego Serca. 

W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce naj-

milszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu 

grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego 

miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen 

 



 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


