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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 

 

 

   August 22, 2021      Twenty-First Sunday Ordinary Time - XXI Niedziela Zwykła 

1920-2021 

Święta prawda 
        Wolał utracić fałszywych uczniów, niż zmienić choćby 
jeden akcent w swej wypowiedzi. Bardziej Mu zależało na 
prawdzie niż na popularności. Nikogo na siłę nie zatrzymywał. 
Postać Jezusa odsłania się nam w tym fragmencie w całej swej 
bezkompromisowości. Nie złagodził swych wypowiedzi nawet 
po zgorszeniu, jakie wywołał, gdy swoje Ciało i Krew zdefinio-
wał jako pokarm do jedzenia. Człowiek potrafi skłamać, by nie 
utracić drugiego człowieka, Bóg nie zmienia nawet jednej litery 
w słowach prawdy, nawet gdyby z tego powodu opuścili Go ci, 
których umiłował.  
        W Synu Bożym nie ma wahania, nie ma nawet pokusy czy 
najmniejszej wątpliwości, gdy mówi prawdę. Stracić wszystko i 
wszystkich, byleby nie prawdę – to pragnienie zapewne fascy-
nująco przebiegało przez umysły Jego prawdziwych uczniów. 
Ale i oni, choć pozostali przy Nim, nie zapłacili najwyższej ceny 
za prawdę przyznania się do Jezusa, gdy uciekali z Getsemani! 
Prawdą jest Boże słowo, prawdą jest sam Syn Boży. W Jezu-
sie Chrystusie prawda była Nim samym, w nas prawda jest, co 
najwyżej, pragnieniem, bo już radość z tego, że się jest praw-
domównym, staje się z minuty na minutę nieszczerością. Fary-
zeusz był prawdziwy, gdy mówił o sobie, że trzy razy pości i 
daje jałmużnę oraz ofiary, wymieniając przed obliczem Boga 
wszystkie swe zasługi. Ale ponieważ czerpał z tego dumną 
radość, wynoszącą go ponad skręconego ze wstydu celnika, 
nie znalazł upodobania w oczach Boga. Bywa ktoś gorszy niż 
niegodziwy grzesznik. To wynoszący się ponad niego człowiek 
prawdomówny!  
       Najprawdziwsze w człowieku jest mgnienie skruchy. Ła-
twiej jednak o skrusze pisać, niż ją przeżyć na ułamek sekun-
dy. Wymyślamy różne wykręty, by nie odsłonić się w całej fał-
szywości. Najłatwiej się oszukujemy, gdy innym zarzucamy 
fałsz. Czytamy o modlitwie, zamiast się modlić. Gorszymy się, 
by ukryć pożądanie, albo oskarżamy innych o głupotę, by uzy-
skać odczucie bycia mądrymi. Żyjemy zbyt krótko, by stać się 
sobą, i zbyt długo, by pozbyć się udawania. 

     

 "As a result of 
this, many of 
his disciples 
returned to their 
former way of 
life and no long-
er accompanied 
him." These 
departing disci-
ples followed 

Jesus to a point, but when they encountered a teaching they 
didn't like, they decided to leave. That was their free choice. 
And Jesus respected their freedom by letting them go. Then, 
he turned to the Twelve Apostles and asked, "Do you also 
want to leave?" Thankfully for us and the entire history of 
Christianity, Peter replied, "Master, to whom shall we go? You 
have the words of eternal life." 
     We have the same choice to make. Will we follow Jesus no 
matter what, or will we abandon our faith in him if his ways 
become too uncomfortable? Our decision, too, makes an im-
pact on history. What we choose how we live our lives, how we 
witness to the world around us, how we minister to our friends 
and neighbors, and how we raise our children--all makes a 
difference. If our faith only goes as far as our comfort zone, 
then our witness will be a weak one. But if we stand firm, align-
ing ourselves with Christ even when being Christian means 
being unpopular or countercultural, then we will make a differ-
ence. We won't just be swept along in a stream of indifferent, 
lukewarm people who are more interested in maintaining the 
status quo than in living a life that bears witness to the truth. 
     In today's Old Testament reading, Joshua speaks about 
choices to the Jewish people. He urges them, and us, "Decide 
today whom you will serve." And then, he courageously de-
clares, "As for me and my household, we will serve the LORD." 
May we have the courage of Joshua to make the right decision 
and stay faithful to the Lord. 
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
Twenty-First Sunday Ordinary Time 

XXI Niedziela Zwykła 
Sunday, August 22 - Niedziela 22 sierpnia 

 

10:30 a.m. (P) - O zdrowie i Boże bł. dla Wojtka i Moniki  
              Mączków z okazji 15 rocz. ślubu, zam. rodzice 
12:30 p.m. (E) ++ Norval and Danny Bratto, by family 

Tuesday, August 24 
 

6:30 p.m. (E) -  
 Czwartek 26 sierpnia  

Matki Bożej Częstochowskiej 
 

6:30 p.m. (P) + Bożena (2 rocz.) i + Krystyna (15 rocz.), zam.  
           rodzina 

Piątek 27 sierpnia - św. Moniki 
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 Boże bł. dla Brata Bogdana z okazji urodzin, 
            zam. Róże Różańcowe 

Saturday, August 28 
 

4:00 p.m. - Wedding - Matthew Gaidice and Carlee Bazil 
Twenty-Second Sunday Ordinary Time 

XXII Niedziela Zwykła 
Sunday, August 29 - Niedziela 29 sierpnia 

 

10:30 a.m. (P) - O zdrowie i Boże bł. dla Heleny i Moniki Kaput,  
           Brata Bogdana i Ewy Bernackiej z okazji urodzin 
10:30 a.m. (P) - Róże Różańcowe 
12:30 p.m. (E) + Diana Lennard-Butler, by family 

      St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
Twenty-First Sunday Ordinary Time 

XXI Niedziela Zwykła 
Sunday Vigil: Saturday, August 21 

 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Vera Pugno, by Chris, Connie and Frank 
4:00 p.m. (E) +  Helen Soto, by Joanne Warda 
 

Niedziela 22 sierpnia - Sunday, August 22 
 

9:00 a.m. (P) + Zofia Wyszomirski i + Jan Borowiec, zam.  
               rodzina 
9:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 
 

Poniedziałek  23 sierpnia  
 

8:00 a.m. (P) ++ Władysława i Daniel Lewiccy, zam. córka 
 

Środa 25 lipca 
6:30 p.m. (P) + Wanda Tomczyk, zam. rodzina 
                - Nab. Pompejańskie 

 

Thursday, August 26 
Our Lady of Czestochowa 

 
 

8:00 a.m. (E) -  

Twenty-Second Sunday Ordinary Time 
XXII Niedziela Zwykła 

Sunday Vigil: Saturday, August 28 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Regina Starzyk (Anniv.), by Chris, Connie  
               and Frank 
4:00 p.m. (E) +  Joan Balinski, by sister Mary 
 

Niedziela 29 sierpnia - Sunday, August 29 
 

9:00 a.m. (P) + Janina Pacholok, zam. rodzina 
9:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 

    W środę 25 sierpnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 6:30 
p.m. (P) w kaplicy św. Władysława i zaraz po niej na 

Nabożeństwo Pompejańskie.  
W tym dniu nie będzie regularnej Mszy 
św. o godz. 6:30 p.m. (P) w konwencie 
św. Floriana 
   Join us for a Novena to Our Lady of 
Pompeii August 25th at 7 pm at St. Ladis-
laus Chapel. There is a mass in Polish at 
6:30 p.m. (P). There will be no regular 
Mass in the convent on that day. 

     Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej 

     26 sierpnia 
      Wśród setek polskich sanktua-
riów Jasna Góra ma swoje pierwsze i 
uprzywilejowane miejsce. Rocznie to 
sanktuarium nawiedza od miliona do 

dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym 
wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski. Autorem 
obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wy-
malował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy 
którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z 
Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam ob-
raz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę 
ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna 
o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księ-
stwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. 
W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgier-
skiego obraz ukryto w zamku bełzkim. Po poddaniu się zamku 
Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk, zajął 
obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów 
strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. 
Wtedy mgła otoczyła nieprzyjaciół, która przeraziła wrogów.  

 Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał 
wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni 
obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wysta-
wi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lek-
ko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w 
kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.  
       Obecny obraz Matki Bożej, namalowany na drewnianej 
tablicy, zalicza się do ikon bizantyjskich określanych nazwą 
Hodegetria, co oznacza "Tę, która prowadzi". Cudowny obraz 
jest otaczany przez Polaków niezwykłą czcią., do jasnogórskie-
go Sanktuarium pielgrzymują setki tysięcy ludzi, najczęściej 
idąc na piechotę przez wiele dni. 
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PARISH STAFF 
Pastor: Rev. Piotr Nowacki,  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: August 28/29, 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM 
SL 

GOGA DEACON  

9:00 AM 
SL 

KORDAS  

 

10:30 AM ADAMUSIK 
WASIOLEK 

CHOCHLA 

12:30 PM GEIBLINGER 
ORLIKOWSKI 

STANKIEWICZ, C 

Sunday Offering - Składka niedzielna 
15 sierpnia - August 15 

Sunday Envelopes - $2837 
Sunday Loose - $564 
Air Conditioning - $222 
Debt - $65 
Capital Expenditures - $50 

 Najświętszej Maryi Panny  Królowej 
22 sierpnia 

 

       Święto to zostało wprowadzone do kalendarza 
liturgicznego w 1954 r. przez papieża Piusa XII. 
Początkowo obchodzone było w dniu 31 maja, ale w 
wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicz-
nego przesunięto je na dawny ostatni dzień okta-
wy uroczystości Wniebowzięcia Maryi (22 sierp-
nia). W tym święcie czcimy tajemnicę Ukoronowa-
nia Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i 
ziemi. W ciągu ośmiu dni obchodzimy więc dwa 
święta odnoszące się do dwóch ostatnich tajemnic 
różańca. Warto dodać, że wedle kalendarza tra-
dycyjnego (coraz szerzej dziś używanego) rów-
nież przypada w tym dniu wspomnienie maryjne – 
obchodzone jest święto Niepokalanego Serca Ma-
ryi. 

Szkoła Języka Polskiego  
i Kultury Polskiej 

im. Św. Jana Pawła II 
przy parafii św. Floriana  

w Hamtramck 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
              Rozpoczęcie nowego roku szkolnego  
i katechetycznego 2021/22 odbędzie się w nie-
dzielę 12 września. Msza św. o godz. 10:30 a.m.  
i zaraz po niej zapisy do poszczególnych klas  
w sali parafialnej. 



 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


