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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 

Skuteczność Bożego słowa 
        Słowo Boga jest skuteczniejsze i ostrzejsze od najbardziej 

nowoczesnego laserowego noża. Przenika aż do rozdzielenia 

duszy i ducha, a więc osiąga to, co dla nas jest niezwykle trudne, 

wciąż jeszcze w pełni niemożliwe. Nie 

umiemy oddzielić życia od ducha, nie 

potrafimy osądzić pragnień i myśli serca. 

To słowo stworzyło jednak ludzkie wolne 

serce, i mimo iż je przenika i zna, ideal-

nie do samego dna, nie ingeruje w nie 

i nie przestawia nic, by nie naruszyć jego wolności. Szanuje ten 

skarb, bo on decyduje o osobowości człowieka i czyni zeń part-

nera Boga zdolnego do spotkania z Nim na płaszczyźnie przyjaź-

ni. Dobrze to widać w spotkaniu Jezusa z bogatym człowiekiem, 

który wypełniony był pragnieniem osiągnięcia życia wiecznego. 

Marek podkreśla to mówiąc właśnie o tym spotkaniu. Ta miłość 

Chrystusa pozwala, a nawet każe postawić wysokie wymagania: 

„Idź, sprzedaj wszystko, co masz... Potem przyjdź i chodź za 

Mną!”. Piękne serce wezwane do przyjaźni z Jezusem musiało 

dokonać wyboru. Przyjaźń za cenę zamiany dóbr tego świata na 

dobra wieczne. Wolność nasza nie zwalnia nas jednak 

z odpowiedzialności za przyjęcie lub odrzucenie słowa Bożego. 

Zamknąć przed Bogiem drzwi swego serca może tylko głupiec. 

Wolność winna bardzo uważnie śledzić konsekwencje swoich 

decyzji, bo tylko ich dobra znajomość umożliwia trafność dokona-

nego wyboru. Słowo Boga jest wszechmocne, a człowiek może 

je odrzucić, nie na zasadzie swojej wszechmocy, lecz na zasa-

dzie wolności. Jest to niezwykle głęboka tajemnica, do której 

trzeba nam wracać, i to często, jeśli chcemy wykorzystać w pełni 

zarówno wolność, jak i łaskę wszechmocnego Boga. Kochający 

Bóg delikatnie wspiera tych, którzy wybrali świat łaski. Cierpliwie 

czeka ze swym przebaczeniem na tych, którzy poszli swoimi 

drogami. Wolność opowiedzenia się po stronie Boga czy grzechu 

to jedna z najgłębszych tajemnic. Chwała każdemu, kto umie 

powiedzieć Bogu „tak 

 

 

   October 10, 2021    Twenty-Eighth Sunday Ordinary Time - XXVIII Niedziela Zwykła 

1920-2021 

    If we are truly in love with God, then the basics are not going to 
be enough. That love is going to want to be expressed in going 
above and beyond, in leaving the comfortable and familiar, in stre-
tching and growing, and in following a voice other than our own. St. 
Teresa of Calcutta rightly instructs us that for “love to be real, it 
must cost, it must hurt, it must empty us of 
self.”  Being in love with God requires more 
than just checking the boxes of the com-
mandments. It requires a sincere and un-
conditional self-investment. Desiring God 
with our whole heart, mind, and soul me-
ans that I must also desire a relationship with my neighbor with that 
same degree of fervor.  
    Biases and prejudices usually occur when people are kept at a 
distance and treated as objects. We cannot truly know our neigh-
bors, especially if they are different than us, if we keep them in 
boxes and do not listen to their stories. When we open ourselves to 
listen to another person’s story, we begin to realize more how simi-
lar we are than dissimilar. Being overly attached to our possessions, 
ideologies, agendas, lifestyles, and personal needs are absolute 
barriers to achieving the type of personal investment love demands. 
This is why following Christ can be difficult. It is less a matter of 
intellect and more a matter of heart and soul. It requires that we 
transfer our treasure from an investment in tangible secular things 
and move it into the Kingdom of God. It is only the gift of wisdom 
and discernment that can help us decide what to do and how to do 
it. Contemporaries of Jesus would know that a camel could not en-
ter through the portal of a city weighed down with the baggage it 
was carrying. In order to enter, the baggage must be removed so 
that the animal could fit through the entry way. The same is true for 
us. We carry a lot of excessive baggage around with us that keeps 
us tethered to our past histories, wounds, myopic world views, pre-
judices, fears, and suspicions. To invest ourselves in the Kingdom 
of God, do God’s work and live out our love relationship with God, 
we need to shed the extra weight. While it may seem that a lot of 
that stuff is necessary, it really is not. We are much more than the 
things that we think define us and more secure than we think. The 
more there is to hold on to and the more that we carry with us, the 
harder it will be to leave it all behind. Many choose not to and walk 
away sad because they are not ready to trust.  
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
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 

Tuesday, October 12 
 

6:00 p.m. (E) - Rosary Devotion 
6:30 p.m. (E) + Maria Jodlowska, by Krystyna 
 

Środa 13 października 
 

6:00 p.m. (P) - Nab. Różańcowe 
 

6:30 p.m. (P) + Bogusław Maluga, zam. rodzina 
Piątek 15 października 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
1:00 p.m. - Wedding  
    - Donald DeSano III and Maria Do Carmo Bandeira Marinho 
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) + Janina Pacholok, zam. Mariola z rodziną 

 

Saturday, October 16 
 

1:00 p.m. - Wedding - Michael Leon and Alyssa Martino 
4:00 p.m. - Wedding - Katarzyna Pirog and Blaine Hunt 
 

Twenty-Ninth Sunday Ordinary Time 
XXIX Niedziela Zwykła 

Sunday, October 17 -  Niedziela 17 października 
 

10:30 a.m. (P) + Stanisław Cichoń, zam. syn z rodziną 
10:30 a.m. (P) - III Zak. Św. Franciszka 
11:30 a.m. (P) - Chrzest - Nikodem Pawel Betleja 
12:30 p.m. (E) - For the Gifts of the Holy Spirit for Candidates  
             for Confirmation 

St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
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 
 

Poniedziałek  11 października 
 

8:00 a.m. (P) - Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Thursday, October 14 - St. Callistus 
 

8:00 a.m. (E) - No intention reserved 

 

Twenty-Ninth Sunday Ordinary Time 
XXIX Niedziela Zwykła 

Sunday Vigil: Saturday, October 16 
 

3:00 - 3:45 (E/P) - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Zygmunt S. Grzanka Jr, by sister Patsy 
4:00 p.m. (E) + Geraldine E. Warda, by Joanne Warda 
5:00 p.m. (E) - Rosary Devotion     
       

Niedziela 17 października - Sunday, October 17 
 

9:00 a.m. (P) - Za parafian i dobrodziejów 
9:00 a.m. (P) - W intencji Kongresu Polonii  

Św. Teresa od Jezusa 
     Święta Teresa z Ávili, nazywana rów-
nież Teresą od Jezusa, Teresą Wielką (ur. 
28 marca 1515 roku w Gotarrendura (Ávila) 
w Hiszpanii, zm. 4 października 1582 roku 
w Alba de Tormes w Hiszpanii). Była wybit-
ną hiszpańską mistyczką, karmelitanką, 

pisarką Kontrreformacji i teologiem życia kontemplacyjnego. 
Była również reformatorką zakonu karmelitów i wraz z świętym 
Janem od Krzyża jest uważana za założycielkę karmelitów bo-
sych. W roku 1622, 40 lat po śmierci, została kanonizowana 
przez papieża Grzegorza XV. W roku 1970, została uznana 
doktorem Kościoła przez papieża Pawła VI. Jej książki, takie jak 
Księga Życia, Twierdza wewnętrzna, są integralną częścią lite-
ratury hiszpańskiego Renesansu, jak również chrześcijańskiego 
mistycyzmu i chrześcijańskiej medytacji, którą opisuje w swym 
ważnym dziele Droga Doskonałości.     
 

Wspomnienie Św. Franciszka  
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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 16/17 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
ST. LADISLAUS 

KRUL DEACON  

9:00 AM (P) 
ST. LADISLAUS 

KONGRES POLONII  

 

10:30 AM (P) 
ST. FLORIAN 

GRZELAK 
WASIOLEK 

CHOCHLA 

12:30 PM (E) 
ST. FLORIAN 

MOUBARAK 
CANDIADATES FOR  
CONFIRMATION 

STANKIEWICZ, C 

Kawiarenka 
W niedzielę 3 października kawiarenka  

została przygotowana przez: 
 Zespół ”Rodacy” 

Dochód wyniósł:$783.00 
 

W następną niedzielę 17 X 
 ze względu na Bierzmowanie  

nie będzie spotkania przy kawie. 

Sunday donation - Składka niedzielna 
3 października - October 3 

Sun Loose -$452 
Sun Env -$3060 
Debt Loose -$218, Env -$1579$ 
Cap Exp -$1399 

Special donation  
Specjalna ofiara 

    We sincerely thank the family who anonymously 
made a donation of $ 1000.00 for the 
repair of the boiler room in the Chapel 
of St. Ladislaus. 
   Dziękujemy serdecznie rodzinie, któ-
ra anonimowo złożyła ofiarę w wyso-
kości $1000.00 na pomoc w naprawie 
kotłowni w kaplicy św. Władysława. 

St. Theresa of Jesus   
October 15                        

        Friday, October 15,  is the memorial of St. Teresa of Jesus, 
or Teresa of Avila. She is one of four women doctors of the 
church. She worked with St. John of the Cross, and was a poet 
and a mystic, as well as an advocate for social reform. Her sim-
ple poem "Nada te turbe" has been turned into a simple Taizé 
prayer, or there are many other beautiful settings.                                  

Duchu  żyjącego Boga,  
dziś na mnie zstąp. 

 

Adamusik Sylwia 
              Birowka Jacob 
Buciek Franciszek 
              Jabłonski Kevin 
Jachura Klaudia 
              Kasjan Veronika 
Lesinski Izabela 
              Lutoborska Zofia 
Musiej Mateusz 
              Skowron Jessica 
Smyda Aurelia 
              Stryjecka Karolina 
Thiel Amelia 
              Tluczek Karolina 
Wasztyl Szymon 
              Wawer Izabella 
Zarzycki Mateusz 

              Zarzycki Natalia 

Confirmation - Bierzmowanie 

Sunday, October 17, 2021 

Mass at 12:30 PM  

Bp. Donald Hanchon 

E - ENGLISH    P - POLISH 
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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


