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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 13, 2021    Eleventh Sunday in Ordinary Time - XI Niedziela Zwykła            

1920-2021 

   A favorite motto of St. Teresa of Calcutta was, “do small things with 
great love.” This is how it works in the kingdom of God. God can do 
tremendous things with the smallest gesture, especially when it is 
done in love. We can clearly see that our world is 
suffering greatly. People are struggling to find pea-
ce, navigate through conflicts, earn a sustainable 
living, find security and enough food to eat, and 
work through political tensions and conflicts. In the 
light of the magnitude of the difficulties that exist 
around us and even within us, we can find ourse-
lves floundering to discover practical, effective solu-
tions. How can something so large be helped by 
someone as small and seemingly insignificant as 
me? While whole systems and structures may be 
out of the league of our personal influence, are we 
really that helpless in the midst of all of the turmoil, 
sadness, and suffering? 
      If we believe that God is with us and that God is still working to 
bring about the glory of God’s kingdom, then the answer is no. We 
are never helpless or without hope. Armed with a strong life of pray-
er, we can always flee to God and ask for inspiration, wisdom, and 
especially love. We are all blessed with unique gifts and talents and it 
often seems that considering all that the world lacks, love and charity 
remain at the top of the list. Life can easily become a battleground of 
hostility. Because life is challenging and difficult, anger is not far 
away. We see it on people’s faces and hear it in their voices. There is 
a measure of frustration that permeates all avenues of life. It is even 
felt in the air.  As people of faith, we know that what we see here is 
not the end but only a part of something far greater to come. We 
know that God’s kingdom is where we are ultimately meant to be, 
and the Gospel is the way to get there. If love and charity can prevail 
in us, then God will be able to do what God does best. God will use 
us to scatter the seeds of his kingdom. Through our small gestures, 
those seeds can receive the nurturing attention that is necessary for 
them to bear great fruit. We cannot fall victim to the strife that is aro-
und us. We have to keep ourselves refreshed and focused so that 
even in small ways, we can become part of the solution, not the pro-
blem. Love and charity, which come from God, can help to heal the 
ills of the world. May we bring these simple gifts to the everyday sim-
ple tasks of our lives!  

     Zrozumienie tekstów 

     Wszystko, co słyszymy w Ewangeliach, ma nam pomóc w zro-
zumieniu tego, co Jezus Chrystus chciał przekazać 
zarówno ludziom Sobie współczesnym, jak i przyszłym 
pokoleniom. Jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego słowa 
przypowieści często brzmią tak, jakby były skierowane 
do dzieci. I nadal są tak aktualne, jak były 2000 lat te-
mu. Moc Boga, Jego władza i Jego miłosierdzie to te-
mat pierwszego czytania. Bóg może każdego pokorne-
go wywyższyć i każdego pewnego siebie poniżyć: 
„wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, 
który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wy-
wyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który 
zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to 
uczynię.” (Ez 17,24). Skąd Prorok Ezechiel, żyjący 

przecież przed narodzeniem Chrystusa, posiadł tę wiedzę? To 
Duch Święty, pod którego natchnieniem pisał, kieruje te słowa nie 
tylko do tych, którzy byli urodzeni przed Chrystusem, ale i do nas, 
do tych, którzy teraz i tutaj je słyszą. Naszym zadaniem jest wzra-
stać w Panu z miłością i pokorą, bez jakiegokolwiek wywyższania 
się nad innych. 
     Jezus, znając nasze ograniczenia, stara się wytłumaczyć istotę 
królestwa Bożego. I znowu w przypowieści daje nam wskazówki, 
jak mamy żyć, bowiem jak żyć będziemy, tak będziemy wzrastać w 
wierze, jak będziemy traktowali wiarę, tak będziemy odkrywali 
Królestwo Chrystusa i tak też będziemy oceniani przez Boga przy 
spotkaniu ostatecznym. 
     Mamy żyć jak to ziarenko gorczycy, które „gdy się je wsiewa w 
ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsia-
ne wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałę-
zie, tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu” (Mk 4, 31-
32). Nasza wiara to podatny grunt, na którym ma się dobrze rozwi-
jać nasze życie, a równocześnie nasze życie to podatny grunt, na 
którym ma wzrastać nasza wiara.  
     Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o Łaskę 
Ducha Świętego, abyśmy mogli zrozumieć to, co do nas mówi 
Twój Syn, Jezus Chrystus. Abyśmy jak to ziarno gorczycy wzrasta-
li w wierze, miłości i prawdzie. 
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
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 
1:30 p.m. (E) - Baptism - Liliana Maria Carranco 

Tuesday, June 15 
6:30 p.m. (E) + Aleksander Jachniewicz (2nd Anniv.), by family 

Środa 16 czerwca  
 

6:30 p.m. (P) ++ Maria i Franciszek Mroczek, zam. córka 
Piątek 18 czerwca  

 

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:p.m. (P) ++ Władysława i Jan Portka, zam. córka 

Saturday, June 19 
 

2:00 p.m. (E) - Wedding - Jeremy LePage and Christine Gojcaj 

Twelfth Sunday  Ordinary Time 
XII Niedziela Zwykła 

Sunday, June 20 - Niedziela 20 czerwca 
 

10:30 a.m. (P) ++ Janina, Tadeusz i Zbigniew Chabowscy,  
             zam. rodzina 
10:30 a.m. (P) - III Zak. Św. Franciszka 
10:30 a.m. (P) - W intencji ojców 
12:30 p.m. (E) + Joseph Krul, by daughter 
12:30 p.m. (E) - Parishioners and Benefactors 
12:30 p.m. (E) - Living and Dec. Fathers    

                                   

      St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
Eleventh Sunday  Ordinary Time - XI Niedziela Zwykła 

Sunday Vigil: Saturday, June 12 
 

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

Niedziela 13 czerwca - Sunday, June 13 
 

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

 

Poniedziałek 14 czerwca - bł. Michała Kozala 
 

8:00 a.m. (P) - O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Nicka 
 

Thursday, June 17 
 
 

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

 Twelfth Sunday  Ordinary Time 
XII Niedziela Zwykła - Sunday Vigil: Saturday, June 19 

 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Martha Zwierzchowski, by Frank and Connie 
4:00 p.m. (E) + John Balinski, by daughter Mary 
4:00 p.m. (E) - Living and Dec. Fathers 
 

Niedziela 20 czerwca - Sunday, June 20 
 

9:00 a.m. (P) - W intencji Kongresu Polonii Amerykańskiej 
9:00 a.m. (P) - W intencji wszystkich ojców 

Uczniowie naszej polskiej szkoły, 

którzy w tym roku ukończyli szkołę średnią 

Students of our Polish School who are also 

high school graduates this year 
 

                                Joanna Adamusik 

                                Daniel Fidler 

      Victoria Gałka 

      Julia Jankowski 

      Jacob Skowron 

      Julia Skowron 

      Mikołaj Sobiesiuk 

                                Oliwia Starbała 

                                Jakub Szczęch 
 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Congratulations and good luck! 

Mother’s Day Flower offering  
 Ofiara na kwiaty z okazji Dnia Matki 

$20.00 - W intencji zm. Stanisławy 
Nowickiej i Domiceli G. Błoczyńskiej, 
zam. Anna Bloczynski 
$5.00 - W intencji zm. Janiny Mierzwy, 
zam. Mariola Dudziński 

PODZIĘKOWANIE ! 
      Gorące podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczy-

nili się do przygotowania i przeprowadzenia Uroczystości 

Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa i uczestniczyli 

we Mszy świętej i Procesji do czterech ołtarzy.  

Wszystkim, którzy przygotowali przepiękne ołtarze , mi-

nistrantom, kandydatom na ministrantów , lektorom, 

organistom, prowadzącym śpiew w czasie procesji, dzie-

ciom , które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Chrystu-

sa do swoich serc, dziewczynkom sypiącym kwiaty, 

wszystkim grupom parafialnym, osobom niosącym sztan-

dary, banery, figury. 

     Wszystkim, którzy ubarwili nasza procesje przycho-

dząc w strojach ludowych i w swoich strojach grupo-

wych, husarii niosącej baldachim. Paniom, które przygo-

towały i serwowały obiad i ciasta. 

     Tym , którzy razem z nami się modlili: kapłanom , bra-

tu, wszystkim gościom i wszystkim naszym parafianom. 

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ !!! 

ks. Piotr  
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PARISH STAFF 
Pastor: Rev. Piotr Nowacki,  SChr 

Associate Pastor - Rev. Jan Michalski, SChr 
Resident- 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: On second or third Sunday of each month. 
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 19/20,, 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM 
SL 

GOGA DEACON  

9:00 AM 
SL 

KURAS  

 

10:30 AM GRZELAK 
WASIOLEK 

CHOCHLA 

12:30 PM GEIBLINGER 
ORLIKOWSKI 

STANKIEWICZ, C 

Sunday Offering 
Składka niedzielna 

24 maja - May 24 

Sun Loose -$380 Sun Env -$1964 
Cap Exp -$125 
Debt -$140, Soc of Christ -$150 

29 maja - May 29 

Sun Loose -$326, Sun Env -$2509 
Debt -$135,Cap Exp -$400 

6 czerwca - June 6  

Sun Loose -$569, Sun Env -$3234 
A/C - $50, Soc. Of Christ Sem -$10,  
Peter’s Pence -$40 

Kawiarenka 
    W niedzielę Bożego Ciała 6 czerwca  
grupa Pań przygotowała obiad i domowe 
wypieki. Dochód wyniósł z obiadu $909 i z 
ciasta $356. 

Serdecznie dziękujemy! 

Boże Ciało 
Corpus Christi 

6 VI 2021 

 

 



 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


