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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 

 

 

   July 18, 2021    Sixteenth Sunday in Ordinary Time - XVI Niedziela Zwykła            

1920-2021 

      There’s an ordinary pine grove located on a tree farm not too 
far from town where life’s stresses and demands seem to melt 
away. It is here that all that seemed so important out there no lon-
ger is and one can get lost in the rows of trees and majestic beau-
ty. God is here and all is good. We need to connect with the Divine 
Source of all that is in order to understand what it is we are doing 
and why we are doing it. Otherwise, things stop 
making sense and bitterness can overcome one’s 
spirit. It’s okay to play once in a while and to di-
scover that place of profound life and peace. Peo-
ple always have needs and there is constantly so-
mething to do. And while all of that is necessary 
and we are needed, there is also that inner solitude 
within that needs to be celebrated and released. 
       

      We all need a pine grove. It’s that little place we 
can go and leave all that consumes us behind. It’s a 
place where technology can be set aside and won-
der, and awe given some time. We don’t have to text, calculate, or 
orchestrate anything in the pine grove. It is a somewhat deserted 
place where all of that can be set aside and we can just be. The 
anger, frustration, exhaustion, discouragement, helplessness, and 
occasional apathy, all can fall to the ground like all of those pine 
needles that once held their place on the branch of a Frasier Fir. 
The needles can let go. We can let go. We are beings connected 
with Being and we all need to remember what really matters, who 
really matters and what life is truly all about. We need to find that 
place where we can rest and let go of all of the barnacles we accu-
mulate. Rest, breathe, seek, and love. 
 

     The world will need us again when we leave the pine grove. It 

will all be waiting for us, beckoning for our attention. But we will 

have prayed and will have marveled at the silence and the beauty 

of goodness. We can go back, ready, and eager to listen, to help, 

to heal, to cry, to embrace, and attend to all that is asked of us. 

But, having let go of the distractions in that deserted place we will 

have a renewed sense of purpose. We will know better Who it is 

we serve and what we are meant to do. It will all be clearer now 

that we have been Divinely touched and refreshed. 

Czas wypoczynku 
       W życiu ludzkim i w przyrodzie występują ustawiczne zmia-

ny, których człowiek nie może nie uwzględniać. Jest czas trudu 

i odprężenia, czas pracy i odpoczynku. Bóg nakazuje zarówno 

pracę, jak i odpoczynek. Odpoczynek po pracy jest okazją do 

regeneracji sił, ale też do „zatrzymania się” i spojrze-

nia na swą pracę z pewnego dystansu, w celu wła-

ściwej jej oceny. Jest potrzebny, by móc cieszyć się 

tym, co się osiągnęło i kim się jest. Wreszcie, chroni 

przed typowym dla współczesnej cywilizacji niebez-

pieczeństwem ubóstwiania pracy i jej efektów. Już 

dawno minął czas niemego kina. Obrazy na ekranie 

świata przesuwają się coraz szybciej. Jeśli człowiek 

nie chce wypaść z tego filmu akcji, do którego zaan-

gażowano go w charakterze statysty, musi, jak wszy-

scy, gnać do przodu. Nieustannie popędzany, przepychany z 

jednego miejsca na drugie przez dzwonki u drzwi, stacjonarny i 

komórkowy telefon, pocztę tradycyjną i elektroniczną, wpisane 

do kalendarza terminy, pędzi do przodu. Byle zdążyć na czas, 

byle podołać. Dokąd gna? Tego nikt nie wie. Jeśli nie chcemy 

się dać „poszatkować” i nie stracić zbyt wiele przez nasze za-

bieganie, potrzebujemy refleksji nad tym, co naprawdę ważne. 

Pomocą w przemyśleniach może służyć historyjka o spotkaniu 

bogatego potentata morskiego z prostym rybakiem. Pewnego 

dnia bogacz przechadzał się około południa brzegiem morza i 

zobaczył, że prosty rybak siedzi sobie spokojnie obok swojej 

starej łódki i pali fajkę. Bogacz zapytał, czemu nie pracuje. Ten 

odrzekł, że zrobił już to, co miał na dziś zrobić. Bogacz zaczął 

mu mówić, że w takim razie powinien pracować nadal, a za 

dodatkowe pieniądze kupić sobie lepszą łódź, potem zatrudnić 

ludzi i wreszcie stać się bogatym przemysłowcem. Rybak słu-

chał i spytał, co byłoby później. Na to bogacz rzekł, że wówczas 

mógłby solidnie i zasłużenie odpocząć. A rybak na to: „A ty my-

ślisz, że co ja w tej chwili robię?”. 
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 Maria Magdalena 
22 lipca 

      Według biblijnej relacji Maria pochodziła z 
Magdalii - „wieży ryb" nad Jeziorem Galilejski. 
Była jedną z trzech niewiast, które udały się do 
grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale 
grób znalazły pusty. Kiedy Magdalena ujrzała 
kamień od grobu odwalony, przerażona, że 
Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawicie-

la, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apo-
stołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama ponownie wróciła do 
grobu Pana Jezusa.  
Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik. Ona pierwsza 
powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje. Kult św. Marii 
Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na 
Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie 
podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wy-
stawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, 
zamierzano  jej relikwie przenieść z Efezu do Konstantynopola za 
cesarza Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali 
Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magda-
leny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają 
czci. We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii Magdale-
ny, w La Saint Baume, gdzie według legendy miała mieszkać przez 
30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica, kiedy ją w dziurawej 
łódce na pełne morze wywieźli Żydzi.                                                        

  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
Sixteenth Sunday  Ordinary Time 

XVI Niedziela Zwykła  
Sunday, July 18 - Niedziela 18 lipca 

 

10:30 a.m. (P) + Błażej Grzelak (5 rocz.), zam. rodzina 
10:30 a.m. (P) - III Zak. Św. Franciszka 
12:30 p.m. (E)  + Sally Romanowski, + Stella Malinzak,  
               by family 

Tuesday, July 20 - St. Apollinaris 
 

6:30 p.m. (E) + Tim Orlikowski, by Dianne Odrobina 
 Środa 21 lipca 

 

6:30 p.m. (P) - O zdrowie i Boże bł. dla Haliny Kokoszki  
                z okazji urodzin 

Piątek 23 lipca - św. Brigidy 
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) - W podziękwaniu za otrzymane łaski z prośbą  
            o dalsze Boże bł. i opiekę Panny Najśw. dla Renaty  
             i Marka, zam. rodzina 
 

Saturday, July 24 
 

1:00 p.m. - Ślub- Wioletta Stachelek i Kamil Naja 
 

 Seventeenth Sunday  Ordinary Time 
XVII Niedziela Zwykła  

Sunday, July 25 - Niedziela 25 lipca 
 

10:30 a.m. (P) ++ Helena i Józef Świerad, zam. córka 
10:30 a.m. (P) - Róże Różańcowe 
12:30 p.m. (E)  + Estelle Domanski, by Godchild 

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

XVI Niedziela Zwykła  
Sunday Vigil: Saturday, July 17 

 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Edwin J. Skwara, by Ed and Lorraine Ciemiega 
4:00 p.m. (E) + Donna Moran, by Elaine Starzyk 
 

Niedziela 18 lipca - Sunday, July 18 
 

9:00 a.m. (P) + Helena Barańska 
9:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 
 

Poniedziałek  19 lipca  
 

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

Thursday, July 22 - St. Mary Magdalene 
 
 

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

 Seventeenth Sunday  Ordinary Time 
XVI Niedziela Zwykła  

Sunday Vigil: Saturday, July 24 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Anthony J. Ruzycki, by mother 
4:00 p.m. (E) + John and Rosalie Balinski, + Raymon Cramton,  
                by Mary 
 

Niedziela 25 lipca - Sunday, July 25 
 

9:00 a.m. (P) + Andrzej Zagórski, zam. znajomi 
9:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 
6:30 p.m. (P) - W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą  
               o zdrowie i Boże bł. dla Krystyny i Tadeusza Bocheń 
               skich oraz dla ich syna i córki z rodzinami 

St. James, apostle    
 July 24 

     Today we celebrate James “the 
Greater,” not be be confused with 
James “the Lesser”; that is, the 
younger, to whom is attributed a 
beautiful letter in the New Testa-
ment. 
     The James we honor today is 
the brother of the apostle John, 
one of the “sons of thunder” (Mark 3”17) who are privileged 
witnesses of Jesus’ wonders – the raising of the daughter 
of Jairus, the Transfiguration, the agony in the garden. 
James was the first apostle to suffer martyrdom, slain by 
Herod’s orders as described in the Acts of the Apostles. 
According to legend, his remains were carried away by his 
friends in a rudderless boat, which drifted all the way to 
Spain. Many centuries later they were discovered, and a 
great cathedral was built over the spot – Santiago de Com-
postela – which became one of the most popular pilgrim-
age destinations in the Middle Ages. To this day, hundreds 
of thousands of pilgrims make their way to that remote cor-
ner of Spain to venerate the relics of James.  
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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  24/25, 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM 
SL 

UCHALIK 
STRASKE 

DEACON  

9:00 AM 
SL 

KORDAS  

 

10:30 AM AVERY 
KOZBIAL 

CHOCHLA 

12:30 PM DOMBROWSKI 
STANKIEWICZ, B 

STANKIEWICZ, C 

      W przyszłą niedzielę 25 lipca przypada 
wspomnienie św. Krzysztofa - patrona zmoto-
ryzowanych. Po każdej Mszy św. będą świę-
cone samochody, motory i inne pojazdy me-
chaniczne. 
       

       Next Sunday, July 25, we will remember 
the  feast of St. Christopher,patron saint of 
travelers by having a blessing of cars after 
each Mass. 

Sunday Offering 
Składka niedzielna 

4 lipca - July 4 

Sun Loose -$ 491 
Sun Env -$ 2121 
Peter’s Pence-$105 
Cap Exp -$335 
Debt -Loose $ 225, Env $1466, A/C -$ 125 

11 lipca - July 11 
Sun Loose -$597 
Sun Env -$2010 
A/C Loose-$273 
A/C Env -$1131 
Debt -$170 
Cap Exp -$192 

W niedzielę 25 lipca zapraszamy na 
Mszę św. o godz. 6:30 p.m. (P) w kapli-

cy św. Władysława i zaraz po niej  
na Nabożeństwo Fatimskie. 

 

 Join us for a Novena to Our Lady of 
Pompeii July 25th at 7 pm at St. Ladis-
laus Chapel. There is a mass in Polish  

at 6:30 p.m. (P). 

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 Malik, 
Alfreda Strawa 
$4.00 – Zdzislawa Ochocinski 
$3.00 – Mr & Mrs Piotr Bloczynski 
$2.00 – Paul Stopczynski 



 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


