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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 

 

 

   December 5, 2021    Druga Niedziela Adwentu - 2nd Sunday of Advent 

1920-2021 

      St. Ambrose shares some wisdom on our need to prepare the way and open the door for Christ. “You see that when the Word of God knocks 
hardest on your door, it is when his hair is wet with the dew of the night. In fact, he chooses to visit those who are in tribulation and trial, lest one of 
them be overwhelmed by distress. So, his head is covered with dew, with drops, when his body is laboring hard. It is important to keep watch so 
that when the Bridegroom comes, he is not shut out. If you are asleep and your heart is not keeping watch, he will go away without knocking; but if 
your heart is alert for his coming, he knocks and asks for the door to be opened to him.” When life gets overwhelming and difficult and we find 
ourselves feeling a bit downhearted and miserable, these words can bring great comfort. We sometimes choose to remain stuck in our uncomfor-
table darkness and being stuck becomes our norm. In this time of self-focus our hearts are closed to the graces and life God desires to give us. 
Wrapped in the robe of mourning and misery, we fail to see the mercy, justice, and love the Bridegroom wants to bring. If we take seriously the 
need to prepare the way for Christ and open our hearts in preparation for his visit, we can hear God’s gentle voice calling us deep within. It bec-
kons us to seek out its source and discover the inner calm and peace that can prevail over the darkness of despair. Sometimes our darkness is so 
dark that it may seem unsurmountable. Trusting in the spiritual friends who journey with us, and God’s promise may bring a glimmer of light even 
when it is most difficult to keep our hearts’ doors open. Sometimes, the only light in the darkness is found in trusting the faith of others both past 
and present. We have to trust that God has already begun the accomplishment of good work in us and that humanity is on an incredible journey to 
something wonderful and awesome. God is not done. When we open the doors of our hearts, straighten the paths of our lives, and prepare the 
way, Jesus can come with God’s simple gifts of peace, grace, and joy. Life throws a great deal at us. It is easy to get tired and confused. We have 
to train our hearts to keep watch, discern what is of value, and forge ahead. Not allowing ourselves to become so weighed down by things and 

brought out of focus is a tremendous goal to achieve this Advent season. God is knocking. Answer the 
door. You will see and understand life in ways you never thought possible before. 

      Czas nadejścia Chrystusa nie był wydarzeniem rozreklamowanym na całym świecie. Wystąpienie 
Jana Chrzciciela dokonało się na odległej prowincji Imperium. Jan był rzeczywiście głosem wołającym 
na pustyni, głosem Boga rozlegającym się w świecie, w którym niewielu chciało słuchać Bożych napo-
mnień. 
     Podobnie może być dzisiaj. Przyjście Jezusa do mnie lub do Ciebie odbywa się skromnie, na margi-
nesie wielkich wydarzeń. Akurat teraz, kiedy czytasz ten komentarz, Bóg czyta Twoje myśli i pragnie 
dopatrzyć się wzruszenia sumienia, pragnienia przemiany, tęsknoty za Nim. Nikt nie odczuwa szczęścia 
w tym, za czym prawdziwe wcześniej nie zatęsknił. Najwyższy bowiem daje człowiekowi to, za czym on 

naprawdę tęskni. Mamy czas do śmierci, gdyż po niej wcale nie będziemy inni niż za życia. Jeśli za życia tęskniliśmy tylko za dobrami materialny-
mi, władzą, wykorzystaniem innych, urządzeniem siebie w komforcie, po śmierci odkryjemy w sobie to samo, ale tam już będzie za późno na na-
wrócenie i tęsknotę za duchowym wzrostem. Pozostaniemy wiecznie złaknionymi tego, co zostawiliśmy na ziemi, a czego w niebie nie będzie. 
Wieczny, dręczący głód, nieskończone niezaspokojenie i rozpacz pomyłki, której nie da się naprawić. Wieczność stanie się bezdrożem, prowa-
dzącym do coraz większej rozpaczy. Czy zdajesz sobie sprawę, że właśnie w tym momencie, gdy czytasz ten komentarz, Bóg przygląda się Tobie 
i doszukuje się tęsknoty za nawróceniem? Nie otrzymasz łaski nawrócenia, jeśli za nią naprawdę nie tęsknisz. Nadejście Chrystusa będzie wypro-
stowaniem moich i twoich ścieżek, podniesieniem w górę tych, co zapadli się w doliny smutku, upokorzeniem tych, co swą wyniosłością wznieśli 

się jak góry, spoglądając na innych z wysoka.  

       Każdy człowiek podąża do celu wiecznego, ale żaden człowiek nie potrafi naprawić swojej drogi bez łaski Boga. Łaska jest dostępna dla tych, 
którzy okazują skruchę, dokonując pokuty. O to właśnie chodziło Janowi wówczas i dziś o to samo chodzi. Chrystus przychodzi każdego roku w 
dniach obchodzenia Jego narodzin. Mamy przygotować dla Niego drogę, aby mógł do nas przyjść. Przygotować drogę, to właśnie wydobyć się z 
dołu rozpaczy, zrezygnować z górowania nad innymi, zrezygnować z kłamliwego krętaczenia, uleczyć rany wyboiste w swoim sumieniu. Wszystko 
to możliwe jest dzięki skrusze i pokucie. Skrucha daje człowiekowi nadzieję i wydobywa go z rozpaczy oraz zwątpienia, uniemożliwia pychę i wy-

niosłość, demaskuje osobiste kłamstwa oraz leczy żal i złość, jakie gnieżdżą się w naszych krzywdach. 
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  St. Florian Church - Kościół św. Floriana 
Second Sunday of Advent  
 Druga Niedziela Adwentu 

     Sunday, December 5 - Niedziela 5 grudnia 
 

10:30 a.m. (P) + Wiesław Kosowski (5 rocz.), zam.  
          rodzina 
12:30 p.m. (E) + Wayne Elgin and + Michelle (Elgin)  
          Desrochers, by family 

 

Tuesday, December7 - St. Ambrose 
 

6:30 p.m. (E) + Maria Teresa Jachniewicz, by family 
 

Środa 8 grudnia 
Niepokalane Poczęcie NMP 

 

6:30 p.m. (P) - O Boże bł. dla ks. Mirosława, zam. Margaretki 
 

Piątek  10 grudnia 
 

3:00 p.m. - 6:00 p.m. - Adoracja Najśw. Sakramentu 
            - Adoration of the Bl. Sacrament 
6:00 p.m. (P) - Nabożeństwo/Bł. Najśw. Sakramentem 
6:30 p.m. (P) + Stanisława Wojnar, zam. siostra 
 

Third Sunday of Advent - Trzecia Niedziela Adwentu 
Sunday, December 12 
Niedziela 12 grudnia 

 

10:30 a.m. (P) + Aleksander Jachiewicz, zam. rodzina 
12:30 p.m. (E) + Stanley and Theresa Leon, by family 

St. Ladislaus Chapel - Kaplica św. Władysława 
Druga Niedziela Adwentu 

Sunday Vigil: Saturday, December 4 
 

3:00 - 3:45 (E/P) - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Theresa A. Plevinski, by Larry Krakowski 
4:00 p.m. (E) + Edward, Julian and Irene Pudelek, by 
Edward and Lorraine Ciemiega     

 

Sunday, December 5 - Niedziela 5 grudnia 
 

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

Poniedziałek 6 grudnia - św. Mikołaja 

Noon (E) + Maria Chochla, zam. przyjaciele 
 Wednesday, December 8 

The Immaculate Conception of the BVM 
 

Noon (E) + Walter Hyso, by daughter 
Thursday, December 9 

 

8:00 a.m. (E) + Emilia Kaminska, by family 

 

Third Sunday of Advent - Trzecia Niedziela Adwentu 
Sunday Vigil: Saturday, December 11 

 

3:00 - 3:45 (E/P) - Confession/Spowiedź 
4:00 p.m. (E) + Stella Fortunski, by Joane Warda 
 

Sunday, December 12  
          Niedziela 12 grudnia 

 

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

   Niepokalane Poczęcie  
Najświętszej Maryi Panny 

    Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wia-
ry. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus 
Pius IX. Uczynił to w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 
54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Historia dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Ojcowie Kościoła 
nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w 
Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono 
święto Poczęcia Maryi. W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. 
Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej 
dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: 
"Jestem Niepokalane Poczęcie". Kościół na Wschodzie nigdy 
prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była 
ona na Wschodzie powszechnie wyznawana i praktycznie nie 
miała przeciwników. Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróż-
nia niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane 
poczęcie dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od 
grzechu pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym). 
Dziewicze poczęcie polega natomiast na tym, że Maryja poczę-
ła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego" Boga-
Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natu-
ry). Od czasów Lourdes powstał nowy typ. Ostatnio bardzo czę-
sto spotyka się także Niepokalaną z Fatimy.  

 

W dniu 8 grudnia Msze św. będą sprawowane o godz. 12:00 (E) w 
kaplicy św. Władysława i o 6:30 p.m. (P) w kościele św. Floriana. 

The Mass Schedule for the Feast of the Immaculate  
Conception, December 8 at Noon (E) at St. Ladislaus Chapel  

 and 6:30 p.m. (P) at St. Florian Church 

December 8 we celebrate our belief that Mary, even before she 
was born, was free from sin from the moment of her concep-
tion. (The early name for this feast was Conception of Mary by 
Saint Anne.) People frequently confuse the Immaculate Con-
ception of Mary with the virginal conception of Jesus. The idea 
of Mary’s complete sinlessness was first expressed in the  
earliest Christian centuries, and in 1854, Pope Pius IX pro-
claimed it a dogma. Mary’s conception day became a feast in 
the 7th century.  Mary’s freedom from sin, from the moment of 
conception, was a special grace that prepared her to be the 
mother of God. Mary did not earn this freedom in any way. It 
was simply a gift bestowed by God. In 1846 the bishops of the 
United States adopted the Immaculate Conception as patron-
ess of the nation. 
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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: Dec 11/12, 2021 

E-English   P-Polish 

TIME LECTOR EME 

4:00 PM (E) 
St. Ladislaus 

KARY 
WANCZYK 

DEACON  

9:00 AM (P) 
St. Ladislaus 

BLOCZYNSKI  

 

10:30 AM (P) 
St. Florian 

SZKOŁA CHOCHLA 

12:30 PM (E) 
St. Florian 

DOMBROWSKI 
ORLIKOWSKI 

STANKIEWICZ, C 

Sunday Offering 
Składka niedzielna 

21 listopada - November 21 

Sun Loose - $695, Sun Env -$1858 
Heat -$125, Cap Exp -$105 
Cath Charities - $930, Mission Sun - $10 

 
28 listopada - November 28 

Sun Loose - $523, Sun Env - $2264 
Heat - $55, Cap Exp - $320 
Debt - $100, Cath Charities - $10 

Kawiarenka 
W niedzielę 21 listopada kawiarenka była przygotowana przez 

Klasę Pierwszokomunijną  

Dochód wyniósł $350.00 
Za tydzień 12 grudnia na spotkanie przy kawie i 

cieście   
zaprasza Szkoła J. Polskiego 

Dziękujemy! 

 Christmas Schedule 2021 
Porządek Nabożeństw Świątecznych 

 

Kościół św. Floriana – St. Florian Church 
2626 Poland Hamtramck MI 48212 

 

Spowiedź – 18 grudnia – godz. 7PM (E/P) 
 

Rozkład Mszy św. 
24 grudnia - Wigilia – 11:30 PM - Śpiewanie kolęd 

- Pasterka o północy (P/E) 
25 grudnia - Boże Narodzenie  

 10:30 AM (P), 12:30 PM (E) 
26 grudnia – 10:30 AM (P), 12:30 PM (E) 

1 stycznia 2022 – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  
     10:30 AM (P), 12:30 PM (E) 

Mass Schedule: 
December 24 - 11:30 PM - Christmas Carols 

- Shepherds Mass at Midnight (E/P) 
December 25 – 10:30 AM (P), 12:30 PM (E) 
December 26 – 10:30 AM (P), 12:30 PM (E) 

January 1, 2022 – Mary Mother of God  
   10:30 AM (P), 12:30 PM (E) 

 

Wesołych Świąt!   Merry Christmas 
 

St. Ladislaus Chapel – Kaplica św. Władysława 
2730 Caniff Hamtramck MI 48212 

 

Confession – December 18 – 3:00 pm 
Mass Schedule: 

December 24 - 4:00 PM (E) 
December 25 - 9:00 AM (P) 
December 26 – 9:00 AM (P)  

December 27 - 6:30 PM (P) - Mass and Devotion  
to Our Lady of Pompeii 

December 31 - 4:00 PM (E/P) 
 

Spowiedź – 18 grudnia o godz. 3:00 PM (E/P) 
Rozkład Mszy św. 

 24 grudnia - 4:00 PM (E) 
25 grudnia -  9:00 AM (P) 
26 grudnia - 9:00 AM (P) 

27 grudnia - 6:30 PM (P) - Msza św. i Nab. Pompejańskie 
 31 grudnia – 4:00 PM (P/E) 

 

P- Polish, E - English 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parafia w. Floriana - St. Florian Parish - 313-871-2778 
office@stflorianparish.org, www.stflorianparish.org 

Office closed: Dec 24, 31,  2021 - Biuro nieczynne: 24, 31 2021 
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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


