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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 

 

 

   September 5, 2021    Twenty-Third Sunday Ordinary Time - XXIII Niedziela Zwykła 

1920-2021 

Otwarcie 
     Być otwartym, znaczy być pozytywnie nastawionym na nowo-
ści, na dobroć, ale także na słowa które do nas docierają. Czyta-
jąc Pismo Święte napotykamy niejednokrotnie na pojęcia i zwroty 
dla nas niezrozumiałe, obce. A więc tutaj też potrzebne jest nam 
otwarcie na Słowa Boże, na wszystko co tyczy wiary, Słów Bożych 
– Jezusa Chrystusa.  Podstawą w tym wypadku jest zrozumienie 
tego co nam przekazuje Pismo Święte, a przede wszystkim, co 
przekazuje nam w Piśmie Bóg. Już w księdze największego staro-
testamentowego Proroka czytamy: „«Odwagi! Nie bójcie się! Oto 
wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przy-
chodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy 
głuchych się otworzą.” (Iz 35, 4-5). A więc otwarcie nasze na Pi-
smo i zawarte w nim Słowo, wymaga tez odwagi na przyjęcie tych 
słów. Takim otwarciem na Słowa Jezusa wykazywała się pierwsza 
Matka Boża. Otrzymała Ona w owej chwale łaskę zrozumienia i 
otwarcia w chwili poczęcia i porodzenia Syna Bożego – Jezusa 
Chrystusa. Naszym problemem jest byśmy stali się zdolni do do-
strzeżenia tej właściwej chwili, a to wymaga przygotowania się do 
niej w sposób właściwy, godny i rzeczowy. Ważnym jest też, by w 
modlitwie prosić o Łaskę, która pozwala nam trwać w wierze, przy 
Maryi, oczekując – jak ona – przyjścia naszego Pana. 

       Święty Jakub podpowiada nam jak się usposobić do przyjęcia 
w swoim sercu Jezusa, jak przygotować się do spotkania się z 
nim, jak być otwartym: „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy 
Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na 
dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?” (Jk 
2,5). Nasze otwarcie się na Boga, wypraszać możemy o łaskę 
przez wstawiennictwo naszej Matki Maryi, która nas, swoje dzieci, 
otula płaszczem miłości, obrony i opieki. 

A co nam mówi sam Jezus Chrystus? Przypowieść Ewangeliczna 
mówi o uzdrowieniu głuchego. Ale to tylko dla nas symbol, bo-
wiem wielu z nas staje się głuchymi na wezwania i słowa wypo-
wiadane do nas przez Boga.  

Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o dar otwarcia się na słowa  

i czyny Twego Syna, abyśmy zrozumieli, jak kroczyć po drogach wiary, nadziei  

i miłości, jak podążać do Boga. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. 

         "Jesus ? went by way of Sidon ? into the district of the 
Decapolis." For most of Jesus' ministry, he remains in Galilee 
and areas with a predominantly Jewish population. Today, 
however, we see Jesus traveling through a heavily pagan area. 

This makes the 
utterance of faith 
in today's Gospel 
all the more asto-
unding. "He has 
done all things 
well." 
 

      In this story, a 
deaf man is 
brought to Jesus. 

This man is not without community! Despite communication 
difficulties due to a speech impediment, his people bring him 
before Jesus. Jesus lays hands upon the man and commands 
his broken body to change. "'Be opened!' Immediately the 
man's ears were opened, his speech impediment was re-
moved, and he spoke plainly." The community is stunned. 
They can't stop telling the story. The more Jesus asks them to 
settle down, the more they proclaim! The Jewish people expec-
ted a Messiah but a Messiah with very particular qualifications. 
The Greeks and pagans anticipated no such savior. There 
were no expectations to meet. They had a special capacity to 
be completely, utterly surprised.  
 

      As Catholics, it can be easy to become accustomed to the 
songs and the prayers, to the routine of religious education 
drop-offs and Sunday Mass attendance. By now, we may have 
very particular expectations. When was the last time you allo-
wed yourself to be surprised by God? Sometimes we are all 
like the deaf man in today's Gospel. God wants to speak to us, 
but we can't hear clearly. In your prayer this week, go before 
God honestly. Give yourself permission to drop your expecta-
tions and assumptions. Ask Him to renew your faith to show 
you how, in your life, "He has done all things well." 
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
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 

Tuesday, September 7 
 

6:30 p.m. (E) + Helena Barańska 
Środa 8 września 
Narodzenie NMP 

 

6:30 p.m. (P) ++ Julian i Katarzyna 
Piątek 10 września  

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 Urszuli, Romana, Rozalii i Alexa, 
            zam. rodzice 

 

Twenty-Fourth Sunday Ordinary Time 
XXIV Niedziela Zwykła 

Sunday, September 12 - Niedziela 12 września 
 

10:30 a.m. (P) - O zdrowie i Boże bł. dla Romana Helińskiego 
10:30 a.m. (P) - O wszelkie Boże łaski dla uczniów, nauczycieli, 
           rodziców w nowym roku szkl. 2021/22 
12:30 p.m. (E) ++ Alice and John Paruch, by Paruch family 
1:30 p.m. - Baptism - Molly Borowski 

St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
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 
 

Poniedziałek  6 września  
 

8:00 a.m. (P) + Maria Tłuczek, zam. siostra 

 

Thursday, September 9 
St. Peter Claver 

 
 

8:00 a.m. (E) -  

 

Twenty-Fourth Sunday Ordinary Time 
XXIV Niedziela Zwykła 

Sunday Vigil: Saturday, September 11 
 

3:00 - 3:45 - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Joyce Lewandowski, by George 
4:00 p.m. (E) +  Frances Zanke, by Joanne Warda 
 

Niedziela 12 września - Sunday, September 12 
 

9:00 a.m. (P) + Teresa Kokowska (1 rocz.), zam. znajomi 
9:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 

Narodzenie 
Najświętszej Maryi Panny 

8 września 

     Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. 
Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i 
św. Joachim. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty 

jej przyjścia na ziemię. Jeśli jednak przyjmiemy za punkt wyj-
ścia przyjęty pierwszy rok naszej ery jako datę narodzenia 
Chrystusa, to należy się zgodzić, że Maryja przyszła na świat 
pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa. 

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi 
pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy 
po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydo-

wanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papie-
żowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta 
musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej 
św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749).   Datę 8 

września Kościół przyjął ze Wschodu. Święto rozszerzało się w 
Kościele dość wolno - wynikało to m.in. z tego, że wszelkie 
informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki po-

chodziły z apokryfów. Dzisiejsze święto przypomina nam, że 
Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsu-
cia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do 
niczego zdeterminowana. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo 

i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą 
Ją chwalić wszystkie pokolenia". 
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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: Sept 11/12, 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM 
SL 

KARY 
WANCZYK 

DEACON  

9:00 AM 
SL 

BLOCZYNSKI  

 

10:30 AM SZKOŁA CHOCHLA 

12:30 PM GEIBLINGER 
ORLIKOWSKI 

STANKIEWICZ, C 

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 września 
zapraszamy do sali parafialnej na kawę i ciasto, które bę-
dzie przygotowane przez nauczycieli Szkoły J. Polskiego.  
        Natomiast w niedzielę 19 września kawiarenka bę-
dzie zorganizowana przez kandydatów do 
Bierzmowania. 

How Labor Day Began 
   The first Labor Day holiday was celebrated on Tuesday, Sep-
tember 5, 1882, in New York City, and planned by the Central 
Labor Union. In 1884 the first Monday in September was select-
ed as the holiday, and the Central Labor Union urged similar 
organizations in other cities to follow the example of New York 
and hold a "workingmen's holiday. "The idea spread, and in 
1885 Labor Day was celebrated in many industrial centers of 
the country. In 1894, Congress passed an act making the first 
Monday in September of each year a federal holiday. Labor Day 
was to be observed with a street parade to exhibit to the public 
"the strength and esprit de corps of the trade and labor organi-
zations" of the community, followed by a festival for the recrea-
tion and amusement of the workers and their families. 

       W pierwszy poniedziałek września Amerykanie obchodzą 
Labor Day, czyli Święto Pracy. Jest to dzień ustawowo wolny od 
pracy i szkoły.  

       Pierwszy akt legislacyjny mający na celu uprawomocnienie 

Labor Day został stworzony w Nowym Jorku, jednak odpowied-

nia ustawa jako pierwsza przyjęta została w Oregonie 21 lutego 

1887 roku. Rok później za przykładem Oregonu poszły cztery 

kolejne stany: Kolorado, Massachusetts, New Jersey i właśnie 

Nowy Jork. Przed 1894 rokiem podobną decyzję podjęły jesz-

cze 23 stany, a 28 czerwca tegoż roku Kongres Stanów Zjedno-

czonych przyjął akt zgodnie z którym pierwszy poniedziałek 

września stał się oficjalnym świętem. 

Thank You! 
        Our heartfelt thanks to all who were involved 
with and attended the Parish Picnic. Your efforts are 
much  appreciated. 



 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


