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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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   July 4, 2021   Fourteenth Sunday in Ordinary Time - XIV Niedziela Zwykła            

1920-2021 

     It’s all so ordinary that we can easily miss it. The seagulls hunting 
and diving for mollusks at the beach offer a display of determination 
and precision as they gather their food for the day. It’s simply what 
these creatures do. Yet, there’s a magical artfulness and skill to their 
work that speaks volumes about the One who breathed life into their 
being. This is pretty much the way it is with God’s presence. God 
comes in common ways through common things and ordinary people. 
Sadly, we are so engulfed in our little worlds of order and ideas to 
notice the beauty and wonder of it all. Many have numbed themselves 
to the Divine spark at the essence of all life because that’s just the 
way it is. What’s so special about it? A sunset is a sunset and a sea-
gull is a seagull. That’s precisely what they thought about Jesus too. 
After all, isn’t he just the carpenter’s son? What merit can his words 
possibly have? 
If we’re looking for God to come in an event that is so dramatic and 
intense that it knocks our socks off, then think again. When pondering 
God’s relationship with His people and God’s action in our lives, we 
have to go back to the stable and the recurring, creative, unending 
power of God’s presence. It was a quiet, run of the mill kind of night. 
There was nothing spectacular or extraordinary. To the naked eye, a 
woman gave birth to a child and there wasn’t anything extraordinary to 
see. We have a hard time understanding God’s ordinary-ness.  Jesus 
grew up in an ordinary town, had neighbors and did normal human 
things. Perhaps that’s why we don’t always like the Gospel. It doesn’t 
dazzle us with extraordinary things but simply challenges us to take a 
different look at our ordinary stuff. That makes us uncomfortable. We 
prefer things as they are. Our lack of faith can even cause us to take 
offense at what Jesus says and does, dismissing it as folly. 
God’s life-giving presence continues to sustain that seagull in flight 
and keep all things in being regardless of whether we have the faith to 
see and understand this. Our personal agendas, preconceived ideas, 
misconceptions, and expectations can often cause us to be hardened 
and blinded to what God is doing or desiring to do. While God continu-
es to do what he has done for all eternity, faith is needed for God’s 
presence to bear fruit. The blinders we wear and the expectations we 
bring to life can often prevent us from seeing graced moments that 
radiate with God’s graceful presence. They also prevent God’s trans-
forming, healing, and hope filled vision for our world from being reali-
zed. Without faith, God won’t be able to do much for us either. 

©LPi 

Świat w ogniu 
      Do wielu Jezus powiedział: 
„Chodź za mną”. Usłyszał to wezwa-
nie Lewi, wychodząc ze swojej celi. 
Usłyszał też bogaty młodzieniec, który 
jednak nie potrafił zostawić swojego 
bogactwa. Czy my usłyszeliśmy woła-
nie Boga, by opuścić nieprawość i 
wędrować ku nowej ziemi i nowemu 
niebu? Rabbi Maharal opowiada na-
stępującą przypowieść: Był sobie za-

jazd z anielską obsługą. Gościom dostarczano codziennie do pokoi 
przepyszne jedzenie i wszystkie ich potrzeby były zaspokajane dosko-
nale. Jednak mieszkańcy zajazdu wciąż chcieli więcej. Zaczęli okra-
dać się nawzajem i oszukiwać. Wybuchały między nimi bójki, aż w 
końcu wzniecili w zajeździe ogień. Pewien podróżnik przechodził obok 
i zobaczył palący się zajazd. Chciał pomóc mieszkańcom i ostrzec 
ich, aby uciekali. Wbiegł do środka, otworzył drzwi do jednego z pokoi 
i zastygł w miejscu, zobaczywszy jednego z mieszkańców obrabowu-
jącego swego sąsiada. Chodził od pokoju do pokoju i widział gwałt, 
niemoralne stosunki. W końcu zdesperowany wykrzyknął: „Co się tu 
dzieje? Musi być jakiś właściciel tego zajazdu. Dlaczego nic z tym nie 
zrobi?”. W tym momencie właściciel pojawił się przed nim i zachęcił 
go do wyjścia z płonącego budynku.   
      Podróżnikami teraz są apostołowie Jezusa, oni głoszą pożar świa-
ta i ratują, kogo się da. Zajazd jest metaforą tego świata. Bóg był 
stopniowo usuwany z tego świata, i tak jest dalej. Usuwa się Go z 
parlamentów, ze szkół, z umysłów i z rozmów. W konsekwencji świat 
staje się zepsuty i podły, pełen ignorancji, czarów i bałwochwalstwa. 
Świat funkcjonuje w dwóch różnych porządkach. Jeśli świat jest spra-
wiedliwy, Bóg jest blisko niego. Świat kierowany przez Boga staje się 
ogrodem Eden. Jednak, kiedy świat nie jest sprawiedliwy, funkcjonuje 
w drugim porządku. Gdy świat jest pełen zła, źli wzniecają pożar. 
Jezus wysłał Apostołów, aby ratowali z tego świata tych, którzy przyj-
mą głoszenie nowego królestwa. Do wielu sam powiedział: „Chodź za 
mną”. Usłyszał to wezwanie Lewi, wychodząc ze swojej komory cel-
nej. Usłyszał też bogaty młodzieniec, który jednak nie potrafił zostawić 
swojego bogactwa. Pozostaje jeszcze pytanie, czy my usłyszeliśmy 
wołanie Boga, by opuścić nieprawość i wędrować ku nowej ziemi i 
nowemu niebu?  
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
Fourteenth Sunday  Ordinary Time 

XIV Niedziela Zwykła  
Sunday, July 4 - Niedziela 4 lipca 

 

10:30 a.m. (P) ++ Zdzisław, Tadeusz Kaput, + Barbara Grenda, 
                zam. Roman 
12:30 p.m. (E) + Helen Pietrzak, by Alex Pietrzak 

Tuesday, July 6 - St. Maria Goretti 
 

6:30 p.m. (E) + Leonard Kniffel 
 Środa 7 lipca 

 

6:30 p.m. (P) ++ Andrzej, Małgorzata, Aleksander i Łukasz  
                 Bemben, + Jan Musiej, zam. Renata i Kamila  
                 z rodzinami 
 

Piątek 9 lipca 
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) - O zdrowie i Boże bł. dla ks. Jana,  
            zam. Róże Różańcowe 
 

 Fifteenth Sunday  Ordinary Time 
XV Niedziela Zwykła  

Sunday, July 11 - Niedziela 11 lipca 
 

10:30 a.m. (P) - O wszelkie Boże łaski dla ks. Jana z okazji  
           urodzin 
           ++ Zofia i Józef Jareccy, + Małgorzata Ciuchta,  
            zam. rodzina 
           - Nab. Fatimskie 
12:30 p.m. (E) ++ Stanley and Theresa Leon, by family 
12:30 p.m. (E) - God’s Bl. for Fr. Jan on his Birthday 
1:30 p.m. - Baptism - Jack Ryan Konnie 
                                 - Lillian Rose Oberdoester 

      St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
  Fourteenth Sunday  Ordinary Time 

XIV Niedziela Zwykła  
Sunday Vigil: Saturday, July 3 

 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Clarence Zwierzchowski (Anniv.), by Frank  
                  and Connie 
4:00 p.m. (E) + Theresa A. Plevinski, by Larry Krakowski 
 

Niedziela 4 lipca - Sunday, July 4 
 

9:00 a.m. (P) + Dariusz Prószyński, zam. przyjaciele 
9:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 
 

Poniedziałek  5 lipca 
 

8:00 a.m. (P) - O Boże bł. dla Jana z okazji urodzin 
 

Thursday, July 8 
 
 

8:00 a.m. (E) + Grzegorz Woloch, by friends 
 

 Fifteenth Sunday  Ordinary Time 
XV Niedziela Zwykła  

Sunday Vigil: Saturday, July 10 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Sheila Runyon, by Connie and Frank 
4:00 p.m. (E) + Helena 
4:00 p.m. (E) - God’s Bl. for Fr. Jan on his Birthday 
 

Niedziela 11 lipca - Sunday, July 11 
 

9:00 a.m. (P) - O wszelkie Boże łaski dla ks. Jana z okazji  
            urodzin 
9:00 a.m. (P) + Zofia Wyszomirski, + Jan Borowiec, zam.  
             rodzina 
9:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 

Dear Lord, 
     So many today misunderstand freedom 
believing that it is the ability to do whatever we want. Help 
us always to remember that freedom, true freedom, is be-
ing able to do what we ought to do. That freedom, true 
freedom, is not indulging our every want and whim, but 
instead is the ability to rise above any desires that are 
wrong, disordered, dangerous or excessive. Give us the 
grace always to remember that true freedom makes us the 
people you wish us to be, that true freedom brings us clos-
er to You, and reshapes our world in the likeness of your 
kingdom.  Amen. 

Lipiec - miesiąc adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa 
Modlitwa do codziennego odmawiania  
o ochronę rodziny przez Krew Jezusa 

    

      Panie Jezu, wyznaję Cię 
jako swojego Mistrza i Pana. 
Wierzę, że każdą kroplę 
swojej drogocennej Krwi 
przelałeś po to, aby odkupić 
mnie i moją rodzinę, aby 
uwolnić nas od szatana, 

grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu, z głęboką wiarą w 
Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt 
mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i 
moi bliscy, i wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Je-
zu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzi-
nę. Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. 
Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu, pokus, 
ataków i dręczeń ze strony szatana, od lęku przed ciemnościa-
mi i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i 
wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij 
nas, Panie Jezu, swoim Duchem Świętym i obdarz darami: 
mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, tak abyśmy 
żyli dziś w Twojej chwale, wypełniając wszystko to, co dobre. 
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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: July 10/11,2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM 
SL 

KARY 
WANCZYK 

DEACON  

9:00 AM 
SL 

BLOCZYNSKI  

 

10:30 AM MEJZA CHOCHLA 

12:30 PM MOBARAK 
STANKIEWICZ 

STANKIEWICZ, C 

Sunday Offering - Składka niedzielna 
27 czerwca - June 27 

 

Sun Loose -$576, Sun Env -$2022 
Peter’s Pence- Loose$123, Env -$801 
Cap Exp -$140, Debt -$125, A/C -$70 

Capital Expenditures – June 2021 
Składka na utrzymanie budynków - czerwiec 

 

$100.00 – Ann-Marie Krul 
$50.00 – James Kedroske, Margaret Mary Matyniak, Lucyna 
Rosiak 
$40.00 – Mr & Mrs Michael Bonneau 
$35.00 – Mr & Mrs Frank Greene 
$25.00 – Mr & Mrs Henry Rozkowski, Ronald Brylewski,  
$20.00 – Louise Chronowski, Judine Chronowski, Mr & Mrs 
Roman Kaput, Mr & Mrs Michael Ochab, Alexander Bedz, Mr & 
Mrs Dary Biallas, Martha Golota, Mr & Mrs Mike Leon, Malgo-
rzata Rydzewska, Mr & Mrs Marek Hryszko, Joanne Warda, Mr 
& Mrs Krzysztof Stryjecki, Mr & Mrs Michael Zebrowski, Mr & 
Mrs Daryl Biallas, Jerzy Dabrowski 
$10.00 – Mr & Mrs Tadeusz Bochenski, Mieczyslawa Grzelak, 
Barbara Krawiec, Joan Swetech (Jun, Jul, Aug), Mr & Mrs Zbi-
gniew Przydzial, Mariola Kokoszka, Mr & Mrs Zbigniew Bilek, 
Mr & Mrs Janusz Szczech, Waldemar Piatkowski, Mr & Mrs 
Edward Nowakowski, Mary English, Mr & Mrs Leonard Sobota, 
Elzbieta Zurek, Patricia Grzanka, Irene Hart, Malgorzata Lapin-
ski, Carol Brown (Jul) 
$5.00 – Halina Maslowska, Janina Szczepaniak, Elizabeth 
Bochniak, Mary MacDougall, Ofelia Piencinaves (May, Jun), Mr 
& Mrs Eric Matheny, Alfreda Strawa, Halina Manka, Alicja Mailk, 
Alfreda Strawa 
$4.00 – Zdzislawa Ochocinski 
$3.00 – Mr & Mrs Piotr Bloczynski 
$2.00 – Paul Stopczynski 

św. Jana z Dukli 
    8 lipca 
     

      Jan urodził się w 1414 r. w Dukli 
(diecezja przemyska) w rodzinie miesz-
czańskiej. Legenda głosi, że studiował 
w Krakowie. Po studiach wrócił do Du-
kli, gdzie żył jako pustelnik w lasach. Do 
franciszkanów konwentualnych wstąpił  
w Krośnie między 1434 a 1440 r. Miał 
wtedy ok. 20-25 lat. Przed przyjęciem 
święceń kapłańskich odbył studia u 
franciszkanów. W zakonie piastował 
różne stanowiska, m.in. kaznodziei. Był 

światłym kapłanem i teologiem. Kilkakrotnie obierano go na prze-
łożonego klasztoru w Krośnie i Lwowie. W 1463 r., pod wpływem 
św. Jana Kapistrana, reformatora franciszkańskiego życia zakon-
nego, Jan wstąpił do bernardynów. Ci wysłali go najpierw na krót-
ki czas do Poznania. Resztę życia spędził w klasztorze, gdzie 
piastował różne urzędy. Miał dar proroctwa. W pełnieniu obowiąz-
ków nie przeszkodziła mu nawet utrata wzroku pod koniec życia. 
Nie stronił też od pracy fizycznej w ogrodzie i kuchni. Zmarł we 
Lwowie 29 września 1484 r.       2 stycznia 1733 Klemens XII 
ogłosił go błogosławionym. Jego kanonizacji dokonał natomiast 
Jan Paweł II w czerwcu 1997 roku. Jego relikwie spoczywają w 
kościele w Dukli. 

St. Anthony Zaccaria  
July 5 

     Prior to being ordained a priest, St. Antho-
ny served northern Italy as a doctor. Impelled 
by the writings of St. Paul and a call to attend 

to spiritual healing, he founded a religious order known as the 
Barnabites. Through preaching the Barnabites sought to foster 
a profound love and respect of the sacramental life of the 
Church. Along with preaching, they fulfilled other needs in soci-
ety, including care for plague victims and the poor. St. Anthony 
also assisted in the establishment of the Angelic Sisters of St. 
Paul, a congregation of woman committed to works of mercy, 
most importantly, preventing women from falling prey to prosti-
tution. While on mission he became ill, dying at the young age 
of 37. 



 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


