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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 29, 2021      Twenty-Second Sunday Ordinary Time - XXII Niedziela Zwykła 

1920-2021 

Czystość serca i wielkość narodu 
      Jezus nie pilnował, czy Jego uczniowie przestrzegają skrupulat-

nie przepisów Prawa. I, jak pokazuje scena z 
Ewangelii, często ich nie przestrzegali, co było 
zresztą nieuniknione, bo w czasach Jezusa ilość 
religijnych zakazów dotyczących szczegółów co-
dziennego życia była już liczona w setkach. Tylko 
nieliczni faryzeusze starali się wszystkie je wypeł-
nić. Do nich zaliczał się między innymi Szaweł, 
późniejszy św. Paweł. To Prawo w swojej istocie 
Jezus uznał za święte i nienaruszalne. Ale wskazy-
wał na jego ducha - Prawo jako znak wierności 
Bogu - a nie na szczegóły przepisów. Nie tyle były 
wyrazem wierności Bogu, co próbą złagodzenia 
lęku przed złem. W ten sposób usiłowano chronić 
jednocześnie czystość serca każdego człowieka i 
zachować tożsamość narodową. Albowiem pyta-

nie, które od zawsze stawiali sobie ludzie pragnący dobrze żyć, moż-
na sformułować tak: Jak ochronić siebie i najbliższych przed zepsu-
ciem, przed złem świata? Jedna z odpowiedzi brzmiała trzeba się od 
tego zła oddzielić, odseparować.  
         Przed złem chronimy się jak przed brudem: oddzielamy się od 
tego, co nieczyste, od złych ludzi, od złego świata. W ten sposób zło 
pozostawiamy na zewnątrz, a my czujemy się bezpieczni, czyści. Ta 
sama zasada odnosi się do narodu, społeczności. Po czym poznaje 
się wielkość narodu? Odpowiedź powszechna wśród wszystkich kul-
tur świata brzmi: wielki i silny jest ten naród, który wygrywa wojny z 
innymi. To on zdobywa panowanie i okazuje swoją moc. Odpowiedź, 
jaką słyszymy z ust Mojżesza, jest całkiem inna: O wielkości narodu 
nie świadczy jego przewaga nad innymi, ale jego prawa i obyczaje. 
Oto największym skarbem Izraela były prawa, jakie otrzymali od Boga 
i o ile przestrzegali tych praw. Choć militarnie słabi, byli wielcy i podzi-
wiani przez innych. Słowa Mojżesza są tak samo ważne dzisiaj. Naj-
lepszym wyrazem patriotyzmu jest troska o zachowanie praw i wier-
ność dobrym tradycjom. Ale ta troska nie dokonuje się przez odgra-
dzanie od innych, jakby byli oni złem i zagrożeniem. Dokonuje się 
ona w nieustannej wymianie. Właśnie proces integracji, zacieśniania 
więzi między narodami i społeczeństwami, jest najlepszą okazją do 
pielęgnowania i umacniania swojej tożsamości. 

  Albert Einstein said that the “true measure of intelligence is not 
knowledge but imagination.” Being a disciple of Jesus Christ requires 
a great deal of imagination. It is not enough to simply attend to facts, 
rules and rituals and consider the job done. Quite 
contrarily, the Gospels demands creativity, of trying 
to discern how to put flesh on the Beatitudes and 
properly serve God’s children. Jesus never doled 
out a top down agenda. Not once did he ever de-
mand conformity over conversion or sacrifice over 
mercy. The Gospel is always about putting people 
in touch with their compassionate, forgiving, and 
unconditionally loving God and meeting them whe-
re they are. 
For Jesus, it often meant breaking a few rules. Well 
respected and time-honored traditions had to be 
set aside in order to attend to what really mattered. 
God’s compassion, mercy and true conversion 
were always the trump cards. The story of the Go-
od Samaritan, healing on the Sabbath, and bypassing of purification 
rituals all display this theme. Human beings can get too hung up on 
protocol and tradition. This is so much so that often preserving all of 
these things is of greater concern than the beggar knocking on our 
door or the sinner looking for mercy. It is no wonder, then, that we 
can easily become hypocritical. Many can see us on our knees in 
prayer while our true heart and actions, rooted in judgment and self-
preservation, are hidden from others. It is a trap into which we can 
easily fall. Who cares how we live our lives as long as our hands are 
properly washed! Here enters the need for imagination and the di-
stinction of truly being a wise and intelligent person. It takes a good 
measure of creativity and a lot of guts to really be a doer of God’s 
word and not merely a hearer. Being a person who doesn’t just tell 
people about God but shows people God requires courage and inge-
nuity. That’s why people like St. Francis of Assisi and St. Teresa of 
Calcutta are timeless. Their genuineness speaks volumes generation 
to generation. It’s risky business taking the step to allow God into our 
hearts. Permitting God to release us from the grip of our evil 
thoughts, infidelity, greed, malice, sexual improprieties, licentiou-
sness, envy, arrogance, folly, and the like takes courage. That’s why 
we prefer to spend our energy rearranging the future rather than take 
measures to secure a foundation that is most certainly crumbling. 



Page/Strona 2 St. Florian Parish - Parafia św. Floriana, Hamtramck 

  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
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 

Tuesday, August 31 
 

6:30 p.m. (E) -  
Środa 1 września - bł. Bronisławy 

 

6:30 p.m. (P) + Leonard Pietrzak, zam. Alex Pietrzak 
 

Piątek 3 września - św. Grzegorza Wielkiego 
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) + Janina 
 

Sobota 4 września 
9:00 a.m. (P) + Stanisław Dyksiński, ++ Alfred, Józef, Krzysztof  
           Derewicz, zam. Bożena 

 

Twenty-Third Sunday Ordinary Time 
XXIII Niedziela Zwykła 

Sunday, September 5 - Niedziela 5 września 
 

10:30 a.m. (P) + Paweł Kuraś, zam. rodzice 
12:30 p.m. (E) + Leonard Knifell, zam. Barbara Jakubicki 

      St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
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 
 

Poniedziałek  30 sierpnia  
 

8:00 a.m. (P) ++ Mieczysław, Roman Lewiccy,  
               + Krystyna-Maria Lewicka-Pankowska, zam. siostra 

 

Thursday, September 1 
 
 

8:00 a.m. (E) -  

Twenty-Third Sunday Ordinary Time 
XXII Niedziela Zwykła 

Sunday Vigil: Saturday, September 4 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Theresa A. Plevinski, by Larry Krakowski 
4:00 p.m. (E) +  Jeremy Osborn, by George 
 

Niedziela 5 września - Sunday, September 5 
 

9:00 a.m. (P) + Krzysztof Tymosiak,( 1 rocz.), zam. rodzina 
9:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 

Bł. Bronisławy 
1 września 

     Bronisława urodziła się  ok. 1204 r. w  
Ka-mieniu  Wielkim, w zamożnej rodzinie 
Odrową-żów. W wieku 16 lat wstąpiła do 
klasztoru Nor-bertanek w Krakowie. Zakon  
Norbertanek  był w owym czasie bardzo 
prężny, choć działał od niedawna, odgrywał  
już   jednak  wielką   rolę w służbie ówcze-
snego społeczeństwa. W młodym wieku Bronisława została prze-
łożoną klasztoru. W czasie zarazy w 1224 roku z wielkim zaan-
gażowaniem służyła chorym, rozdawała leki i ubrania, karmiła 
głodnych. Bronisława umiała na różne dramatyczne wydarzenia, 
towarzyszące  jej życiu, spojrzeć z perspektywy wiary. W najtrud-
niejszych chwilach udawała się na Sikornik, gdzie oddawała się 
modlitwie i medytacji. Tam również miała widzenie Chrystusa, 
który obiecał jej: „Bronisławo, krzyż Mój jest twoim, lecz i chwała 
Moja twoją będzie". 
     Bronisława umarła 29 sierpnia 1259 r. na Sikorniku. Jej kult 
rozpoczął się bardzo wcześnie, wkrótce po jej śmierci. Wzmaga 
się on zwłaszcza w czasach trudnych dla Krakowa i Ojczyzny. 

św. Grzegorz Wielki 
3 września 

            Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzy-
mie w rodzinie patrycjuszów. Jego rodzice, 
św. Gordian i św. Sylwia, doznają chwały 
ołtarzy. Piastował różne urzędy cywilne, aż 
doszedł do stanowiska prefekta 
(namiestnika) Rzymu, który był wówczas 
pod władzą cesarstwa wschodniego (od 

roku 552). Po czterech latach mądrych i szczęśliwych rządów (571
-575) niespodziewanie opuścił tak eksponowane stanowisko i 
wstąpił do benedyktynów. Własny, rodzinny dom zamienił na klasz-
tor dla dwunastu towarzyszy. Ten czyn zaskoczył wszystkich - pan 
Rzymu został ubogim mnichem. Dysponując ogromnym mająt-
kiem, Grzegorz założył jeszcze 6 innych klasztorów w swoich dob-
rach na Sycylii. W roku 577 papież Benedykt I mianował Grzego-
rza diakonem Kościoła rzymskiego, a w roku 579 papież Pelagiusz 
II uczynił go swoim apokryzariuszem, czyli przedstawicielem na 
dworze cesarza wschodnio-rzymskiego. 7 lutego 590 r. zmarł Pela-
giusz II. Na jego miejsce lud, senat i kler rzymski jednogłośnie, 
przez aklamację, wybrał Grzegorza. Pontyfikat Grzegorza trwał 15 
lat. Zaraz na początku swoich rządów nadał sobie pokorny tytuł, 
który równocześnie miał być programem jego pontyfikatu: servus 
servorum Dei - "sługa sług Bożych". Do ówczesnych patriarchów 
Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii skierował wy-
słanników z zawiadomieniem o swoim wyborze w słowach pełnych 
pokory i przyjaźni, czym pozyskał sobie ich miłość. Grzegorz rozwi-
nął niemniej owocną działalność na polu administracji kościelnej. 
Uzdrowił finanse papieskie, zagospodarował majątki, które służyły 
na utrzymanie dworu papieskiego. W równym stopniu zasłużył się 
na polu liturgii przez swoje reformy. Od pontyfikatu Grzegorza po-
chodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za zmarłych - zwanych 
"gregoriańskimi".Grzegorz zmarł 12 marca 604 r. Obchód ku jego 
czci przypada 3 września, w rocznicę jego biskupiej konsekracji. 

 



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

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: Sept 4/5, 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 
22 sierpnia - August 22 

Sunday Envelopes - $2960 
Sunday Loose - $410 
Air Conditioning - $110 
Debt Reduction - $180 
Capital Expenditures - $310 

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. 

Kawiarenka 
        Po przerwie wakacyjnej w niedzielę 12 wrze-
śnia zapraszamy do sali parafialnej na kawę i cia-
sto, które będzie przygotowane przez 
nauczycieli Szkoły J. Polskiego.  
        Natomiast w niedzielę 19 września 
kawiarenka będzie zorganizowana przez 
kandydatów do Bierzmowania. 



 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


