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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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   October 3, 2021    Twenty-Seventh Sunday Ordinary Time - XXVII Niedziela Zwykła 

1920-2021 

Ten sam, ta sama 
      Na pewno nie żyjemy tylko po to, aby przeżyć następny 
dzień. Nie żyje się też po to, żeby jeść, wyżyć się lub mieć święty 
spokój. Wyższe potrzeby człowieka: pragnienie godności, przy-
należności, pragnienie uczynienia czegoś szlachetnego, poświę-
cenie się i wreszcie miłość są dostępne już tylko tym, którzy mają 
jakąś duchowość. Duchowość jest zbudowana na jakiejś praw-
dzie. Jaka prawda rządzi twoim życiem?  Oczywiście dla chrze-
ścijanina jest tylko jedna Prawda. Syn Boży powiedział, kto jest 
prawdą: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. To bardzo ważne, 
że Jezus mówił, iż On sam jest drogą dochodzenia do Prawdy, 
która daje życie, i to nie jakikolwiek rodzaj życia, tylko życie 
wieczne. Jest droga do takich prawd, które w końcu dają Życie. 
Taką drogą są sakramenty! Jednym z nich jest małżeństwo, dro-
ga wspólnego samodoskonalenia się według prawd Jezusowych. 
Miłość nie jest na pewno zakochaniem się, afektem, fascynacją, 
lecz stałą troską o kogoś, nieustanną promocją, ciągłym wybiera-
niem tylko tej, a nie innej osoby. To ciągłe zgadzanie się na czy-
jeś dobre strony, ale i na to, co niedoskonałe. Kto zawiera mał-
żeństwo, musi pamiętać, że nie wiąże się tylko dlatego, że ktoś 
jest piękny, atrakcyjny czy inteligentny, ale zgadza się także na 
wspólne dojrzewanie ku życiu wiecznemu. Wierzymy takiej oso-
bie, która potrafi przyznać się do błędu, a nie takiej, która potrafi 
się jedynie usprawiedliwiać.  
       Dla nas, chrześcijan, wzorem jest miłość, którą zobrazował 
we własnym życiu Jezus. Pokazał nam jej obraz w prawdach 
Biblii. Małżeństwo najmocniej łączy, gdy przezwycięża pokusę 
koszmaru odrzucenia. Cierpienie udoskonala, jak czytamy w 
drugiej lekcji. To właśnie wtedy można prawdziwie kochać, gdy 
się chce kogoś najbardziej znienawidzić. Małżeństwo jest sakra-
mentem – przypomina wzajemne przyjmowanie siebie w Komunii 
lub nieustanną spowiedź. Jezus powiedział: „Nikt nie ma więk-
szej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za swoich przyja-
ciół”. Oddawać siebie jest jednocześnie przyjmowaniem kogoś, a 
jedność osiągnięta na tej drodze staje się ściślejsza niż ta, która 
istnieje między kwiatem a zapachem lub między smakiem owocu 
a nim samym. 

           "Because of the hardness of your hearts he wrote you 
this commandment. But from the beginning of creation, God 
made them male and female ..." In today's Gospel, Jesus 
sheds light on the nature of Christian marriage. The Pharisees 

were trying to trick him, but 
Jesus transformed their plot 
into a teachable moment. 
Speaking of the Mosaic law 
that allowed a man to divorce 
his wife, Jesus indicated that 
this man-made law was not 
the standard by which mar-
riage should be understood. 
Instead, he referred back to 
"the beginning of creation." 
In the story of Adam and Eve, 
we see the first human couple 
living in a state of perfect har-
mony and bliss with each oth-

er and with God. As today's Old Testament reading reveals, 
Adam was thrilled with Eve. "This one, at last, is bone of my 
bones and flesh of my flesh," he declares with joy and relief. 
God's original plan for marriage was part of the joyful paradise 
in Eden. But sin entered the world, and with it came a rupture 
in the pristine unity of the man and the woman. 
     The tensions between husbands and wives have been 
problematic ever since. Thus Jesus explains divorce as the 
result of sin (i. e., "the hardness of your hearts"). But as al-
ways, Jesus calls us to transcend the slavery of sin. And more 
than that, he promises us his own divine help, his grace, and 
his Spirit to enable us to accomplish what we could not do on 
our own power. So when he replaces the Mosaic law with his 
commandment about marriage--"what God has joined togeth-
er, no human being must separate"--he is calling us to a more 
beautiful understanding of marriage: one that is blessed by the 
true marital unity that can transcend the sadness of sin. 
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
Twenty-Seventh Sunday Ordinary Time 

XXVII Niedziela Zwykła 
Sunday, October 3 -  Niedziela 3 października 

 

10:30 a.m. (P) + Laurie Ann Kuznik, zam. matka 
12:30 p.m. (E) + Kenneth Babicz (6th Anniv.), by family 

Poniedziałek  4 października - św. Franciszka 
Msza św. w konwencie św. Floriana 

 

6:30 p.m. (P/E) - W intencji sióstr III Zak. Św. Franciszka 
Tuesday, October 5 

 

6:00 p.m. (E) - Rosary Devotion 
6:30 p.m. (E) + Andy Haliw, by family 
 

Środa 6 października 
 

6:00 p.m. (P) - Nab. Różańcowe 
 

6:30 p.m. (P) + Stefania Pudełka 
Piątek 8 października 

3:00 p.m. - 6:00 p.m. - Adoracja Najśw. Sakramentu 
            - Adoration of the Bl. Sacrament 
6:00 p.m. (P) - Nab.Różańcowe/Bł. Najśw. Sakramentem 
6:30 p.m. (P) ++ Andrea i Bohdan Haliw, zam. Mariola  
            z rodziną 

 

Twenty-Eighth Sunday Ordinary Time 
XXVIII Niedziela Zwykła 

Sunday, October 10 -  Niedziela 10 października 
 

10:30 a.m. (P) - O Boże bł. dla Daniela z okazji urodzin, zam.  
            dziadkowie 
12:30 p.m. (E) ++ Francis and Norma Richard, by Frank and  
            Barbara Greene 
3:00 p.m. - Wedding - Kinga Wierzbicka and Shane Potis 

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

XXVII Niedziela Zwykła 
Sunday Vigil: Saturday, October 2 

 
 

11:00 a.m. (E) - Memorial Mass + Robert Kraiza 
3:00 - 3:45 (E/P) - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Theresa A. Plevinski, by Larry Krakowski 
4:00 p.m. (E) + Kazimierz Fortunski, by Joanne Warda 
5:00 p.m. (E) - Rosary Devotion     
 

                                             Niedziela 3 października - Sunday, October 3 
 

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

Poniedziałek  - św. Franciszka 
 

Msza św. o godz. 6:30 p.m. (P/E) w konwencie św. Floriana 

 

Thursday, October 7 
Our Lady of Rosary 

 

8:00 a.m. (E) + Joanne Kowalczyk, by Rosanna Shook and  
               family 

 

Twenty-Eighth Sunday Ordinary Time 
XXVIII Niedziela Zwykła 

Sunday Vigil: Saturday, October 9 
 

3:00 - 3:45 (E/P) - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Dolores Krul, by daughter 
4:00 p.m. (E) + Frances Zanke, by Mary Cottone 
5:00 p.m. (E) - Rosary Devotion     
       

Niedziela 10 października - Sunday, October 10 
 

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

           Our Lady of the Rosary 
              The Battle of Lepanto was a five-hour naval battle 
between the main fleet of the Ottoman Empire and the fleet of 
the Holy League, a group of maritime states of southern Euro-
pean Catholic countries. It was fought on October 7, 1571, in 
the northern waters off the coast of Greece. The Ottoman 
Empire fleet was defeated by the Holy League. 
     Pope Pius V knew that the forces of the Holy League were 
much smaller than the fleet of the Ottoman Empire. Conse-
quently, the pope called on all of Christian Europe to pray the 
rosary for success against the Ottomans. He led a rosary pro-
cession in Rome for this success. After the defeat of the Otto-
mans at Lepanto on October 7, he called for a feast day in 
honor of the defeat and called the day Our Lady of Victory. In 
1573, Pope Gregory XIII changed the title of the feast to Our 
Lady of the Holy Rosary. Then two centuries later Pope Clem-
ent XI extended the feast to all the Latin Rite, laid it in the Ro-
man Catholic Calendar of Saints in 1716, and placed it on the 
first Sunday in October.   
     When we celebrate Our Lady of the Holy Rosary Friday, 
October  7, remember all the fallen soldiers of all the wars. 
Pray for peace and for the reign of Christ to bring all people 
into right relationships. 

                           NMP Różańcowej 
       Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę 

zwycięstwa floty chrześcijańskiej 
nad wojskami tureckimi, odniesio-
nego pod Lepanto 7 października 
1571 r.  Sułtan turecki Selim II 
pragnął podbić całą Europę i za-
prowadzić w niej wiarę muzułmań-
ską. Ówczesny papież - św. Pius 
V, dominikanin, gorący czciciel 
Matki Bożej - usłyszawszy o zbli-
żającej się wojnie, ze łzami w 
oczach zaczął zanosić żarliwe 

modlitwy do Maryi, powierzając jej swą troskę podczas odma-
wiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł 
się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, 
przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która 
patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmia-
na wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała 
flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków 
na Europę. Zwycięstwo było ogromne. Pius V, świadom, komu 
zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 paź-
dziernika świętem Matki Bożej Różańcowej.  
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PARISH STAFF 
Administrator - 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: Oct 9/10, 2021 

SL - St. Ladislaus Chapel 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM 
SL 

KRUL 
MCCRANDALL 

DEACON  

9:00 AM 
SL 

KURAS  

 

10:30 AM AVERY 
KOZBIAL 

CHOCHLA 

12:30 PM MOUBARAK 
STANKIEWICZ, B 

STANKIEWICZ, C 

Kawiarenka 
W niedzielę 26 września kawiarenka została  

przygotowana przez: 

 Zespół ”Adoramus” 

Dochód z ciasta i zupy wyniósł:$368.00 
 

W następną niedzielę 10 października do kawiarenki  
zaprasza Szkoła J. Polskiego 

 

Dziękujemy! 

Sunday donation 
Składka niedzielna 

25 września - September 25 

Sun Loose -$967 
Sun Env -$2437 
Debt-$130 
Cap Exp -$300 
 

    Jutro 4 października w dniu św. Franciszka Msza św. będzie 
odprawiona w konwencie o godz. 6:30 pm (E/P) z udziałem 
sióstr III Zak. św. Franciszka. W tym dniu 
nie będzie Mszy św. o godz. 8:00 am (P)  
w kaplicy św. Władysława. Błogosławieńst-
wo zwierząt zaraz po Mszy św.  
 
    For the Feast of St. Francis, blessing of 
pets will take place on Monday, October 4th after 6:30 pm Mass 
(in Polish and English) in the  St. Florian convent. On this day, 
there is no 8 am mass. 

Św. Franciszka z Asyżu 
     Św. Franciszek - Jan Bernardone urodził się w Asyżu w roku 
1182. Po lekkomyślnie spędzonej młodości nawrócił się, i wy-
rzekłszy się dóbr doczesnych, postanowił żyć w ubóstwie, aby 
naśladować Chrystusa. Założył Zakon Braci Mniejszych i sióstr 
klarysek, a także trzeci zakon przeznaczony dla ludzi świec-
kich. Pod koniec życia otrzymał stygmaty ran Chrystu-sa. (...) 
Franciszek aprobował świat i stworzenie, obdarzony był niewia-
rygodnym osobistym wdziękiem. Dzięki niemu świat ujrzał ludzi 
z kart Ewangelii: prostych, odważnych i pogod-nych. Wywarł 
olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. 
(...)  Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca w koście-
le Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. (...) W dwa lata później uro-
czyście kanonizował go Grzegorz IX.  
     Najpopularniejszym tekstem św. Franciszka jest „Pieśń sło-
neczna". Pozostawił po sobie pisma: „Napomnienia", listy, tek-

sty poetyckie i modlitewne. Św. Franciszek 
jest patronem wielu zakonów, m. in.: alber-
tynów, franciszkanów, kapucy-nów, fran-
ciszkanów konwentualnych, bernardynek, 
kapucy-nek, klarysek, koletanek; tercjarzy; 
Włoch, Asyżu, Bazylei; Akcji Katolickiej; 
aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, 
robotników, tapicerów, ubogich, więźniów. 

St. Francis of Assisi 
Francis of Assisi took the  Gospel literally 
by actually following all that Jesus said 
and did, joyfully, without limit and without a 
feeling of self-importance. 
     Serious illness brought  Francis to see 
the emptiness of his life as leader of As-

sisi’s youth.  Prayer led him to a self-emptying like that of 
Christ; his embracing a leper  met on the road symbolized his 
complete obedience to God.  
     He gave up every material thing he had. Francis attracted 
followers and eventually wrote his first Rule, a collection of 
texts from the Gospel. His devotion and loyalty to the Church 
was absolute, and highly exemplary at a time when various 
movements of reform tended to break her unity. 
     During the last years of his relatively short life ), he was half-
blind and seriously ill. Two years before his death, he received 
the stigmata, the real and painful wounds of Christ in his hands, 
feet, and side. 
     On his deathbed, he asked his superior to have his clothes 
removed when the last hour came, and received permission to 
expire lying naked on the earth in imitation of his Lord. 
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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*

Roofs • Siding
Gutters • Masonry

Painting • Windows
Insulation

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”

Contact Larry Burgett
to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com

or (800) 477-4574 x6268 

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

HAUSZ ELECTRIC CO.HAUSZ ELECTRIC CO.

BUS: 313-584-5559 • FAX: 313-584-9305BUS: 313-584-5559 • FAX: 313-584-9305
SERVING METRO DETROIT & DOWNRIVER COMMUNITIES

MISTRZ-ELEKTRYK
SOLIDNA FIRMA Z LICENCJA

I UBESPIECZONA, ZAKLADAJACA ELEKTRYCZNOSC
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I

PRZEMYSLOWYCH
MASTER ELECTRICIAN • LICENSED & INSURED

COMPLETE ELECTRICAL FOR COMMERCIAL AND RESIDENTIAL

 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 • Cell: (313) 399-5630
Fax: (586) 329-1449

66 Market Street • Ste. 200 • Mt. Clemens, MI 48043

 ADWOKAT MICHAEL LACEY ATTORNEY AT LAW
Parish Member


